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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender de que forma ambientes criativos de grupos 
musicais se configuram na perspectiva da Estratégia como Prática como concepção 
teórico-empírico-conceitual. Desenvolve no arcabouço teórico discussões sobre o 
contexto da Economia Criativa, a Indústria Criativa, o ambiente criativo, o paradigma 
organizacional da Economia Criativa, a música como um ambiente criativo e de 
negócio, concepção e dinâmica da Estratégia como Prática e as conjecturas acerca 
do contextualismo e de outras correntes epistemológicas. Configura-se como uma 
pesquisa exploratório-descritiva, utilizando o método qualitativo e se caracterizando 
como uma Grounded Theory. Ao todo, quatro bandas musicais de estilos, mercados 
e áreas de atuação distintas, com mais de dez anos de atuação, foram pesquisadas. 
Tanto para a coleta quanto para a análise dos dados, foi utilizado o método da 
Grounded Theory e da observação simples, e a análise foi auxiliada pelo software 
ATLAS.ti. A pesquisa mostra que os grupos estudados percebem a atuação 
especializada nas mídias sociais virtuais como diferencial estratégico. Demonstra 
também que as bandas fomentam a individuação e diferenciação no seu 
relacionamento com o indivíduo. Por fim, atesta que essas organizações envolvem 
as equipes e valorizam a concepção dinâmica de suas rotinas para tomar decisões 
estratégicas, dando atenção a um viés social da estratégia. A categoria central 
Estratégia como Prática Criativa que emergiu dos dados é explicada através dos três 
resultados supracitados e revela que organizações inseridas na Economia Criativa 
realizam de forma simultânea e dinâmica o fazer criativo e estratégico nos âmbitos 
artístico e gerencial. A teoria gerada torna-se validada pelos princípios grau de 
coerência, funcionalidade, relevância, flexibilidade, densidade e integração, bem 
como se insere na corrente do contextualismo, a qual aponta o conhecimento como 
relativo ao contexto em que está inserido e no qual é discutido. 

Palavras-chave: Economia Criativa. Estratégia como Prática. Grounded Theory. 
Envolvimento adaptativo. Redes Sociais. Individuação. Indiferenciação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study seeks to identify how creative environments of musical groups are 
configured in the Strategy as Practice perspective as theoretical, empirical and 
conceptual models. It develops within the theoretical framework, discussions on the 
context of the Creative Economy, Creative Industries, creative environment, 
organizational paradigm of Creative Economy, music as a creative environment and 
business, design and dynamics of Strategy as Practice and conjecture about the 
contextualism and other epistemological currents. The study is shaped as an 
exploratory and descriptive research, utilizing the qualitative method and being 
characterized as a Grounded Theory. A total of four musical groups of different 
styles, markets and areas of operation with over ten years of activity were surveyed. 
The Grounded Theory and simple observation methods were used for both data 
collection and analysis.  The software ATLAS.ti. was used to help with the analysis.  
The research shows that the bands perceive the specialized expertise in the virtual 
social media as a strategic differentiator. It also shows that the groups nourish 
individuation and the differentiation in their relationship with the individual. Finally, it 
validates that these organizations get teams involved and value the dynamic design 
of their routines in strategic decision making, paying attention to a strategic social 
bias. Strategy and Creative Practice is the main category that emerged from the 
data. This category is explained through the three aforementioned results. It shows 
that organizations that are part of the Creative Economy perform simultaneously and 
dynamically creative and strategic making at both artistic and managerial levels.The 
theory created is validated by the principles of degree of coherence, functionality, 
relevance, flexibility, density and integration, and it is inserted in the contextualism 
principle, which points the knowledge as related to the context in which it is placed 
and discussed. 

Keywords: Creative Economy. Strategy and Practice. Grounded Theory. Adaptive 
involvement. Social networks. Individuation. Differentiation. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

 O mundo vivencia constantes crises, mudanças e concorrências globalizadas, 

o que requer de empresas e gestores um maior referencial de capacidade e domínio 

para lidar com os novos desafios e realidades. A esse respeito, Veselá e Klimová 

(2014) afirmam que a era atual tem testemunhado o surgimento de um novo tipo de 

economia, baseado em ideias e criatividade. Esse contexto tem sido observado 

principalmente em centros urbanos, com uma concentração natural de uma 

altamente qualificada e criativa força de trabalho, complementa o autor.  

Nesse sentido, evidencia-se a criatividade em um papel paradigmático, 

representando uma nova configuração, um novo contexto e uma nova dinâmica, 

configurada, assim, como Economia Criativa, para a qual conhecimento e inovação 

se tornam ferramentas materiais para a criatividade individual e organizacional. 

Segundo Hartley (2005), Reis (2011), Venturelli (2000) e Tepper (2002), estudiosos 

da Economia Criativa, os fatores que iniciaram essa tendência foram a globalização, 

as novas mídias, a falência dos modelos econômicos tradicionais em promover 

desenvolvimento e inclusão e a valorização do conhecimento como ativo econômico 

e diferencial. Fachinelli, Carrillo e D’Arisbo (2014) apontam que a Economia Criativa 

incorpora e reciprocamente provoca mudanças profundas dentro de contextos 

sociais, organizacionais, políticos, educacionais e econômicos.  

 As organizações inseridas na Economia Criativa são por natureza induzidas a 

se refazerem em função da demanda constante e multiforme, o que requer um 

dinamismo de criar permanente, a partir do qual o fazer do ambiente criativo é a 

própria criação. Essa natureza difere de algumas organizações tradicionais, que 

vivenciam atividades repetitivas, burocráticas, formais, hierárquicas e técnicas, 

requerendo o desenvolvimento de habilidades, capacidades e competências não 

necessariamente criativas. A organização tradicional faz criação, é criativa, mas 

como algo acessório, complementar, pré-definido, de reforço a atividades padrão, 

não sendo essencialmente criativa.  

O fenômeno da Economia Criativa pode ser estudado em função de si 

mesmo, como também vinculado a diversas outras abordagens, dentre as quais se 
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destaca aqui a abordagem estratégica gerencial e como ela se manifesta ou ocorre 

em ambientes criativos, dada a sua natureza inovativa, inventiva e em evidência no 

momento atual, tanto em ambientes acadêmicos científicos como na prática como 

negócio que se estrutura com objetivos e metas bem definidas.  

Paralelo a esse conceito inovador, autores como Whittington (2006), 

Jarzabkowski (2003) e Johnson, Melin e Whittington (2003) apresentam o conceito 

de Estratégia como Prática (EcP), em que a estratégia é entendida como uma 

atividade, como algo que as organizações fazem e não algo que possuem. Ericson 

(2014) afirma que a pesquisa em Estratégia como Prática contribui com importantes 

percepções acerca das práticas estratégicas, da práxis e do papel e identidade dos 

que estratégia praticam. Nesse sentido, a EcP preocupa-se com a interação das 

pessoas envolvidas no processo estratégico e como elas influenciam diretamente os 

resultados organizacionais, demonstrando atenção a um viés social da estratégia. 

 Desse modo, ressalta Oliveira Junior (2014), a observação social através da 

prática permeia os níveis de sociedade, grupos e sujeito, não cabendo vê-la sob a 

ótica da estrutura ou do sistema nem sob a ótica da sociologia compreensiva e suas 

visões posteriores, mas por ambas as formas e com análise simultânea. Para tanto, 

é dada ênfase no estudo das microações realizadas por atores de todos os níveis 

das organizações (e não apenas da cúpula), levando em conta o contexto em que 

eles estão inseridos. Guimarães e Castro (2013) afirmam que a perspectiva da 

Estratégia como Prática pode contribuir para romper com a visão processual em 

benefício da compreensão do fenômeno como prática social. 

Whittington (2007) sugere cinco direcionamentos para a pesquisa da 

Estratégia como Prática: 

 a) busca por conexões e relacionamentos: os pesquisadores não podem 

tratar as pessoas como indivíduos isolados, destacando suas ligações com a 

organização, por ocuparem posições sociais dependentes dos relacionamentos 

tanto internos quanto externos a ela. Por esse motivo, essas relações geram 

expectativas, comportamentos e resultados; 

 b) reconhecer as raízes sociais: como uma atividade sempre está associada 

ao contexto em que se insere (contextualismo), os pesquisadores devem levar em 

consideração um conjunto mais amplo de relações, reconhecendo as raízes sociais 

destas; 
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 c) prosseguir com ironia: para o autor, transformar um fenômeno econômico 

em mais uma prática social é irônico. Mesmo assim, o pesquisador enfatiza aspectos 

importantes, como a necessidade de o praticante dominar ferramentas simples e, 

com isso, direcionar a estratégia por formas inesperadas; 

 d) problematizar o desempenho: a pesquisa em Estratégia como Prática dá 

valor ao desempenho organizacional e sua repercussão, problematizando-o em um 

nível micro, considerando a competência de cada profissional envolvido na atividade 

da estratégia; 

 e) respeitar a continuidade: as práticas estratégicas necessitam de constantes 

revisões e adaptações, portanto, a Estratégia como Prática pode contribuir para 

esse exercício. 

 Constata-se, então, que a pesquisa sobre Estratégia como Prática pode ser 

relevante para destacar os indivíduos da organização e suas ações, para reconhecer 

a cultura organizacional, assim como para analisar seu desempenho e renovar as 

políticas estratégicas das empresas.   

De acordo com essas características, acredita-se que a Estratégia como 

Prática pode compactuar com as organizações inseridas num ambiente criativo, uma 

vez que na Economia Criativa também são enfatizadas as relações dos atores da 

organização, é buscada a compreensão do contexto em que eles se encontram e, 

principalmente, existe um foco nas ações individuais e suas relações com o 

resultado final. Além disso, a literatura sugere fatores em ambos os elementos, que 

conforme as análises desta pesquisa podem ser facilmente relacionados como 

praticantes (WHITTINGTON, 2007) com talento e tolerância (FLORIDA, 2011), e 

prática e práxis (WHITTINGTON, 2007) com talento e tecnologia (FLORIDA, 2011). 

Essa relação é mencionada no referencial teórico.  

Relaciona-se Economia Criativa com o conceito emergente de Indústria 

Criativa. São indústrias criativas aquelas que têm origem na criatividade, na 

capacidade e no talento individuais, potencializando a criação de riqueza e 

empregos através da produção e exploração da propriedade intelectual (DCMS, 

1998). Cardoso (2013) aponta que, na Indústria Criativa, o foco deixa de ser o 

significado dado ao consumo do produto e passa a ser a necessidade da utilização 

da criatividade demandada na sua produção. Uma das inovações mais significativas 

desse contexto é o crescimento de uma carreira de portfólio (BALL, 2003), a partir 
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da qual o indivíduo pode exercer diversos papéis simultaneamente, na maioria das 

vezes para vários clientes ao mesmo tempo. Na Economia Criativa, muitos 

trabalham sem patrão, exercendo os papéis de consultores e freelancers. Para 

Castro (2014), seus fundadores fazem parte de uma geração que surgiu depois da 

revolução digital, tendo acesso a um volume enorme de informação, além de 

ferramentas que possibilitam construir o que desejam, usando a rede para atrair 

projetos dos quais querem fazer parte e para montar equipes multidisciplinares para 

trabalhar em cada um deles. 

No exterior, a Economia Criativa já encontra um espaço significativo. Nos 

Estados Unidos, os salários em setores criativos já representam uma boa parte do 

total dos salários do país. Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia também 

encontram uma realidade semelhante. No Japão, o setor dos trabalhadores criativos 

representa entre 30% e 40% da população ativa (FLORIDA, 2011). No Brasil, os 

números da Economia Criativa ainda não são tão expressivos quanto no exterior, 

mas são crescentes. Segundo o SISTEMA FIRJAN (2014), 251 mil empresas 

formavam a Indústria Criativa no Brasil em 2013, havendo um crescimento de 69,1% 

em relação a 2004. Nesse período, o PIB da Indústria Criativa avançou 69,8% em 

termos reais, acima do avanço de 36,4% do PIB brasileiro. Além disso, de acordo 

com a mesma pesquisa, a Indústria Criativa seria composta por 892,5 mil 

profissionais formais, havendo um aumento de 90% na última década. Quanto à 

remuneração, enquanto o rendimento mensal médio do trabalhador brasileiro era de 

R$ 2.073, em 2013, o dos profissionais criativos chegou a R$ 5.422 no mesmo ano. 

Tais números indicam a relevância do trabalho criativo para o país e sugerem uma 

maior atenção para o tema.   

Um exemplo de profissional que se enquadra no que tange à Economia 

Criativa é o músico. Este precisa se preparar frente às tendências de mercado, 

principalmente no que diz respeito à forma de distribuição de seu trabalho. Em um 

mercado onde CDs físicos já estão beirando à obsolescência, a internet aparece 

como meio de salvação para esse profissional, a partir do qual o uso da criatividade 

frente a essa plataforma pode ser críico para um profissional. Bennett (2007) ainda 

afirma que o sucesso de um artista profissional envolve o mesmo conjunto de 

competências necessárias a qualquer pessoa que decida criar seu próprio negócio. 

O autor complementa que muitos músicos incluem em seus currículos 
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conhecimentos de comunicação, pedagogia, psicologia e performance. Essa 

tendência está transformando artistas autônomos em profissionais com 

competências empreendedoras que utilizam a própria criatividade para criar valor 

econômico em suas obras.  

Em razão da extensa diversidade demográfica, a música brasileira pode variar 

em estilos, ritmos e harmonias, sendo percebida como significativa em diversas 

partes do mundo. De acordo com Prendim (2011), Noel Rosa, Tom Jobim, Vinícius 

de Morais e Pixinguinha (músicos lembrados por terem canções que fazem parte do 

estilo Bossa Nova) são alguns exemplos de artistas que marcaram seus nomes na 

história da música brasileira e internacional. No Brasil, os grupos musicais atuam em 

diversas frentes quando decidem transformar suas artes em negócio, como a 

comercialização de discos, shows e licenças de uso de direitos autorais, conforme 

afirma  Salazar (2010). O autor ainda afirma que legalmente, grupos musicais 

podem exercer suas atividades desde através de emissão de notas contratuais, até 

a formalização de empresas, emitindo nota fiscal e possuindo CNPJ, e, uma vez 

formalizados, tais grupos devem contar com pessoas que exerçam papéis de 

direção artística, produção executiva, comunicação e administração. No item 2.3 é 

feita uma discussão sobre formas de negócio que envolvem o ramo musical.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objeto de estudo grupos 

musicais cujos escritórios se concentram no estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Devido à natureza dinâmica e informal dessa forma de expressão artística (a 

qualquer momento, pessoas de qualquer idade podem formar um grupo musical), 

estima-se a impraticabilidade de quantificar o número de grupos existentes no 

estado. Apesar dessa realidade, uma consulta ao site palcomp3.com (que 

disponibiliza e divulga músicas de artistas nacionais) mostrou mais de 2500 bandas 

potiguares cadastradas. De forma a tornar a pesquisa confiável e seus dados 

representativos, o estudo consultou apenas bandas formais em atividade e que 

tenham mais de dez anos de atuação ininterrupta. 

No RN é possível encontrar iniciativas de fomentar espaço para o músico, que 

se refletem através de editais culturais (estaduais e municipais), festivais de música 

e de cultura em geral (como festivais gastronômicos, de literatura e de cinema) e 

espaços e projetos voltados para a música. O estado também possui teatros com 

capacidade para abranger shows musicais (teatro Riachuelo, teatro Alberto 
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Maranhão, Casa da Ribeira, teatro de Cultura Popular, Teatro de Parnamirim, teatro 

municipal Dix-Huit Rosado) a maior parte concentrada na capital do estado, Natal. 

Esses dados mostram que os resultados da pesquisa podem encontrar público para 

se beneficiar de seus resultados e contribuições. 

O SISTEMA FIRJAN (2014) identificou um acréscimo no número de músicos 

atuantes na Indústria Criativa por organização de 7,5 para 12 (aumento de 60%) 

entre 2004 e 2013 no Brasil, assim como um aumento médio da remuneração do 

setor de R$ 1.662 para R$ 2.216 (33,3%) no mesmo período, indicando que os 

trabalhadores envolvidos na área musical estão acompanhando a tendência 

nacional de crescimento da Economia Criativa.  

Apesar do desenvolvimento e crescimento do contexto da Economia Criativa, 

não são todas as organizações que abraçam essa ideia. Para Senge (1998), muitas 

modificações administrativas criativas não podem ser postas em prática por 

entrarem em conflito com modelos mentais tácitos e poderosos. São ideias 

arraigadas e paradigmas que interferem sobre as atitudes, muitas vezes sem que se 

tenha consciência disso. Florida (2005) afirma que a maioria dos empresários que 

tenta desenvolver estratégias de gestão ainda está presa às velhas categorias ou às 

estatísticas e padrões da era industrial. É possível que tais gestores acreditem que a 

Economia Criativa encontre seu lugar somente em setores com trabalhadores 

autônomos. O autor contra argumenta ressaltando que, embora existam 

oportunidades para o trabalho autônomo na Economia Criativa, é quando são 

organizadas em bases empresariais que as atividades que exploram a criatividade 

humana podem causar maior impacto no desenvolvimento econômico. Florida ainda 

afirma que a maioria dos trabalhadores criativos não é composta de agentes livres, 

mas trabalha para empresas ou instituições. É verdade que mudam com mais 

frequência, mas sua condição básica é de empregada.  

Para Harman e Hormann (1990), as empresas competem cada vez mais por 

funcionários de talento e um dos fatores mais importantes para atrair e conservar os 

melhores profissionais é a qualidade do ambiente de trabalho. Florida (2005) ratifica 

esse pensamento, afirmando que empresas de todo tipo, inclusive as grandes e já 

estabelecidas, estão se adaptando a essa mudança e se esforçando para criar 

novos ambientes que sejam mais suscetíveis ao trabalho criativo. Nesse ponto elas 

não têm escolha: ou criam tais ambientes ou definham e morrem. Nesse sentido, 
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pode-se constatar que as empresas não dão mais todas as cartas, elas vão atrás do 

profissional criativo.  

 A estratégia de um pensar criativo como processo contínuo pode trazer 

benefícios às organizações, desde que elas propiciem um ambiente favorável para o 

desenvolvimento desse contexto. Essa afirmação busca fundação em Florida (2011) 

e Howkins (2001), quando afirmam que: todos nascem com imaginação e 

criatividade, elas não são características especiais; criatividade requer liberdade 

para pensar, se expressar, explorar, descobrir, questionar etc., e liberdade precisa 

ter acesso ao mercado. 

 Ao se pesquisar autores que abordam a estratégia organizacional em sua 

extensão, observa-se ideias paradigmaticamente estruturadas, porém com pouco 

diálogo com correntes contemporâneas. Diante disso, pode-se vislumbrar certas 

lacunas e ausências na discussão moderna sobre estratégia de maneira que a 

agregue a novos paradigmas como a Economia Criativa, contexto que se encontra 

em pleno desenvolvimento e formação.  

 Aliado a isso, tem-se no plano da Estratégia como Prática uma vertente 

distinta de conceber a estratégia, a partir das interações sociais, da importância e 

ênfase dos atores que assumem papel estratégico de relevância. Entende-se que 

essa visão de estratégia constitui uma prática social e permite uma realização 

estratégica mais ampla, mais aberta e que pode nesse nível, dialogar com outras 

abordagens como a Economia Criativa.  

 Com base no exposto, a questão de pesquisa vai atrás da relação existente 

entre Economia Criativa e Estratégia como Prática. 

 

 

 Figura 1: Relacionamento dos elementos da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

OBJETIVO CENTRAL DA PESQUISA 
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 A partir do que se tem discutido e evidenciado, delineia-se como questão 

central a ser discutida, desenvolvida e tradada ao longo do estudo: de que forma 

grupos musicais inseridos na Economia Criativa evidenciam e desenvolvem a 

Estratégia como Prática social em suas rotinas organizacionais? 

 Caminhando na intenção de clarear o entendimento do escopo do estudo, 

vale verificar algumas definições dos termos mais utilizados, no sentido léxico.  

 O termo economia pode apresentar diversas concepções: habilidade em 

administrar os bens ou rendimentos; conjunto de leis que presidem a produção e 

distribuição das riquezas; ciência que trata da produção, distribuição e consumo das 

riquezas de uma nação; e harmonia entre as diferentes partes de um corpo 

organizado e seu funcionamento geral. Neste trabalho, é utilizada a última definição, 

por se tratar de um conceito mais amplo, não somente instrumental, mas também 

substantivo. Criatividade, por sua vez, desvela-se como capacidade criadora do ser 

humano em suas múltiplas atividades de forma generativa. Porém, o termo pode 

apontar o indivíduo que tem ideias originais sobre algo que já existe, e ambas as 

definições são consideradas válidas nesta pesquisa.  

 Apesar de a definição de Estratégia ser discutida no decorrer do trabalho, 

pode-se utilizar como ponto de partida o conceito de Prahalad e Hamel (1998), que 

consiste no processo de construção do futuro, aproveitando competências 

fundamentais da empresa. Contudo, o estudo da estratégia é vasto e pode ser 

entendido através de um viés científico (teorias sobre o conhecimento estratégico), 

filosófico (estratégia como arte, o estrategista visionário) ou prático (técnicas e 

modelos estratégicos). Mais uma vez, acredita-se que o último viés condiz mais com 

os fins desta pesquisa, focando especificamente estudos estratégicos sobre 

organizações e seus indivíduos.  

 Para o Oxford English Dictionary Additions Series (1997), ambiente pode 

significar: agregado de coisas, condições, influências ao redor; o sentido de ar, 

água, minerais, organismos e todos os outros fatores externos que cercam e afetam 

um determinado organismo em um momento (ecologia); a noção de forças sociais e 

culturais que moldam a vida de uma pessoa ou população; na informática, a 

configuração de hardware ou software e o modo de operação de um sistema de 

computador. Esta pesquisa refere-se a ambiente como a configuração estrutural e 

social em que as organizações tanto se inserem quanto provêm para seus membros.
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  Músico compreende tanto aquele que professa a arte da música, 

compondo peças, tocando e/ou cantando, como o indivíduo que tem muita lábia, e 

neste estudo é usada a primeira definição. Nesta pesquisa, banda musical ou grupo 

musical é o grupo de músicos com uma estruturação organizada e que tem a 

música, por meio de CDs, DVDs e shows, como produtos de sua produção.  

Quando for abordado o termo tecnologia (conjunto de conhecimentos e 

princípios científicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade, assim 

como conjunto dos termos técnicos de uma arte ou de uma ciência), este fará 

referência à internet, ao ramo da informática e a softwares, hardwares, 

equipamentos físicos e afins. Inovação, por sua vez, seria o ato ou efeito de inovar, 

criando novos valores e novas satisfações para o cliente, desde que seja percebida 

como novo produto, serviço ou processo que seja adotado por ele (DEMING, 1986). 

As definições que não foram referenciadas nos parágrafos acima foram retiradas de 

Ferreira (1999). A figura a seguir ilustra a estrutura a ser estudada neste trabalho:  

 

Figura 2: Mapa conceitual da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

 Segundo o mapa, a Estratégia como Prática em ambientes criativos (foco 

deste trabalho) sugere a Estratégia como Prática. Foram escolhidos os critérios de 

práticas, praticantes e práxis do modelo de Whittington (2006) para embasar a 

Estratégia como Prática. A Economia Criativa, por sua vez, atua em ambientes 

criativos, que se inserem na Indústria Criativa e possibilitam a música como negócio, 
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pautando-se no talento, na tecnologia e na tolerância (FLORIDA, 2011). Finalmente, 

o fator talento sugere relação com os fatores praticantes, práticas e práxis, o fator 

tolerância sugere relação com o fator praticantes e o fator tecnologia indica uma 

relação com práticas e práxis, apontando integração entre os elementos a serem 

pesquisados. Nesse caso, a legenda “sugere relação” não foi incorporada à 

ilustração (apenas as setas de relação), para evitar “sujar” o mapa com informações 

sobrepostas. A ilustração sintetiza que neste trabalho será mostrado como as 

bandas musicais estão inseridas no âmbito da Economia Criativa, como elas 

evidenciam a Estratégia como Prática como ferramenta estratégica e que resultados 

a relação dos dois elementos pode gerar.   

A intenção da pesquisa é identificar como o contexto da Economia Criativa 

aliado à Estratégia como Prática pode contribuir de fato para a melhoria dos 

processos de gestão de maneira geral. Atualmente, tem-se a impressão de que a 

abordagem histórica do pensamento sobre gestão se coloca de um lado e a nova 

dinâmica conceitual da Economia Criativa encontra-se do lado oposto, parecendo 

não haver uma dialógica, um entendimento mútuo entre as partes. Assim, um estudo 

que se encaminhe nessa direção faz-se necessário, uma vez que a priori sabe-se 

que há elementos comuns em ambos os enclaves criativo e organizacional. 

Nesse sentido, pode haver uma corroboração para uma melhor adaptação e 

atualização das estratégias utilizadas pelas empresas tradicionais à nova tendência 

globalizada de administração que se apresenta, indicando, portanto, uma relevância 

científica.  

 

       
         correlação 
         necessária  
      

Figura 3: Economia Criativa x Gestão Clássica 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 
O estudo sobre Economia Criativa no Brasil é recente e carece de 

aprofundamento. Mesmo assim, a criatividade do brasileiro é conhecida 

internacionalmente, seja por meio das novelas da Rede Globo de Televisão 

exportadas para mais de trinta países, seja pelas festas de carnaval, com os 

tradicionais desfiles de escolas de samba (OGURI; CHAUVEL; SUAREZ, 2009). 

ECONOMIA CRIATIVA 
e 

AMBIENTE CRIATIVO 

 

ECONOMIA CRIATIVA 
e 

AMBIENTE CRIATIVO 

 

Teoria,  

Gestão e  

Organizações 
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Com tanta criatividade, pode-se esperar que a Economia Criativa busque no Brasil 

solo fértil para pleno desenvolvimento. Miguez (2007) corrobora afirmando que a 

potencialidade e o impacto da Economia Criativa no ponto de vista do 

desenvolvimento vêm despertando interesse por parte da comunidade internacional 

e principalmente dos países em desenvolvimento. 

Para compactuar com a justificativa deste trabalho, foi feito um levantamento 

acerca das publicações sobre Economia Criativa, assim como publicações sobre 

Estratégia como Prática disponíveis na internet, com a finalidade de quantificar os 

trabalhos sobre o assunto no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. 

As entradas de pesquisa foram “economia criativa”, “indústria criativa” e “estratégia 

como prática”, nos idiomas português e inglês. No âmbito estadual, buscaram-se 

teses e dissertações na plataforma de pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/biblioteca/) e no site da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (http://www.uern.br/). Não foram 

encontrados registros de trabalhos que abordassem Estratégia como Prática, e, no 

tocante à Economia Criativa, apenas um registro foi encontrado, tratando-se de uma 

dissertação na área de Ciências Sociais defendida em 2014 pela UFRN. Foi 

percebida, portanto, uma carência de trabalhos acadêmicos sobre os dois temas no 

âmbito estadual. 

No Brasil, foram encontradas sessenta e cinco publicações sobre Economia 

Criativa, distribuídas entre teses, dissertações e artigos. Para a pesquisa, foram 

utilizadas as ferramentas Periódico Capes (http://www.capes.gov.br/), o portal das 

revistas e periódicos que se encontram no site da Anpad 

(http://www.anpad.org.br/~anpad/periodicos.php), Emerald 

(http://www.emeraldinsight.com/action/showPublicati...), Scielo 

(http://www.scielo.org/php/index.php), Science Direct (http://www.sciencedirect.com/) 

e BDTD (http://bdtd.ibict.br/). Mesmo assim, notou-se que a maior parte das 

publicações concentrava-se nas áreas de ciências sociais, políticas públicas e 

estudo das cidades. Logo, fez-se necessário o refinamento da pesquisa para que se 

localizassem trabalhos que focassem em Economia Criativa e gestão. Ao todo, 

foram encontrados vinte e sete trabalhos, conforme consta no quadro a seguir.  
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PUBLICAÇÕES NACIONAIS 
ENCONTRADAS 

TESES 6 

DISSERTAÇÕES 11 

ARTIGOS 10 

TOTAL 27 

Quadro 1: Publicações nacionais sobre Economia Criativa e gestão 
  Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 
 

 Esses trabalhos foram analisados no tocante à sua área de foco na Economia 

Criativa. Apenas a título de ilustração, os resultados foram divididos em três 

categorias: teoria, na qual os trabalhos discutiam a teoria existente sobre Economia 

Criativa ou propunham um viés diferente; estudo de caso, em que as pesquisas 

apenas relatavam a presença de casos específicos de organizações inseridas na 

Economia Criativa; e modelo, no qual os trabalhos buscaram sistematizar uma 

realidade. O quadro a seguir aponta os resultados: 

 

ÊNFASE NAS PUBLICAÇÕES NACIONAIS 

TEORIA 10 

ESTUDO DE CASO 14 

MODELO 3 

TOTAL 27 

Quadro 2: Ênfase das publicações nacionais sobre Economia Criativa 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

Uma vez que, novamente, o levantamento trouxe números pequenos em 

relação aos trabalhos nessa área, acredita-se que esta pesquisa possui relevância 

nacional. 

Utilizando os mesmos bancos de dados citados, foi feita a pesquisa sobre 

publicações acerca da Estratégia como Prática. O quadro abaixo sintetiza os 

resultados encontrados. 

 

PUBLICAÇÕES NACIONAIS 
ENCONTRADAS 

TESES 4 

DISSERTAÇÕES 8 

ARTIGOS 30 

TOTAL 42 

Quadro 3: Publicações nacionais sobre Estratégia como Prática 
      Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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 Apesar de as publicações sobre EcP estarem em maior quantidade do que as 

sobre Economia Criativa, o baixo número de teses (4) sugere que trabalhos dessa 

natureza sobre o tema ainda podem contribuir academicamente.  

 Mais uma vez, a título de ilustração, os trabalhos encontrados também foram 

analisados no tocante ao foco e constatou-se que as publicações ou discutiam a 

teoria ou estudavam um caso. Abaixo, apresentam-se os resultados encontrados.   

 

ÊNFASE NAS PUBLICAÇÕES NACIONAIS 

TEORIA 17 

ESTUDO DE CASO 25 

TOTAL 42 

Quadro 4: Ênfase das publicações nacionais sobre Estratégia como Prática 
   Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

 Foram pesquisados artigos internacionais sobre Economia Criativa nas 

mesmas bases de dados utilizadas na pesquisa nacional. Quatrocentos e trinta e 

seis artigos foram listados, sendo que, destes, apenas quarenta enfatizavam 

Economia Criativa e gestão, mais uma vez demonstrando a carência de trabalhos 

que relacionam esses elementos. A seguir, o quadro que aponta a ênfase desses 

artigos. 

 

ÊNFASE NAS PUBLICAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

TEORIA 20 

ESTUDO DE CASO 19 

MODELO 1 

TOTAL 40 

Quadro 5: Ênfase das publicações internacionais sobre Economia Criativa e gestão 
   Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

De maneira geral, os números encontrados apontam que ainda existe um 

campo para pesquisas na área de Economia Criativa, dando a este trabalho 

relevância acadêmica. Já a pesquisa sobre publicações internacionais em Estratégia 

como Prática encontrou um grande número (mais de quinhentas) de ocorrências, 

sugerindo que o Brasil pode dar mais espaço à pesquisa nessa área. Finalmente, 

não foram encontrados em nenhum âmbito trabalhos que abordassem Economia 

Criativa e Estratégia como Prática concomitantemente, garantindo o ineditismo deste 

estudo.  
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O fato de o autor da pesquisa ser músico (além de docente na Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) pode trazer 

questionamentos sobre o seu nível de envolvimento com a área escolhida. Tarozzi 

(2011) aponta para o fato de que a aplicação de uma Grounded Theory (técnica de 

coleta e análise de dados escolhida e que será explanada em detalhes na 

metodologia) pode durar meses, revelar várias dificuldades e imprevistos, ânsias e 

frustrações que surgem de forma inevitável. Logo, esse autor reconhece benefícios 

na escolha do tema dentro de uma área de estudos que o pesquisador trate 

ciclicamente em sua vida. Para ele, pesquisar temas de interesse de terceiros ou 

sobre os quais não se tem um profundo envolvimento não garante a mesma energia 

ou motivação. Mesmo assim, deve-se ter um cuidado para o conhecimento prévio do 

pesquisador não prejudicar a descoberta do novo, sendo necessário ir a campo com 

a mente aberta para perceber de modo neutro os fenômenos que se apresentarem. 

A pesquisa tem a intenção de contribuir para a melhoria dos processos de 

gestão das empresas formais através da Economia Criativa e da Estratégia como 

Prática, tendo, portanto, relevância social.  

 Como expectativa teórico-empírica do estudo, tem-se como objetivo central: 

 Compreender de que forma grupos musicais inseridos na Economia 

Criativa evidenciam e desenvolvem a Estratégia como Prática social em suas 

rotinas organizacionais. 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, faz-se necessária a determinação de 

questões que desdobrem mais didaticamente aquilo que se está estudando e 

orientem o processo de investigação e análise dos dados em campo. Nesse sentido, 

constam:  

Q1: o que caracteriza as bandas musicais enquanto inseridas na Economia 

Criativa?;  

Q2: existe evidência da Estratégia como Prática em ambiente musicais 

criativos?;  

Q3: é possível identificar as interfaces entre os resultados através de uma 

categoria central que contribua para a concepção de uma abordagem teórica acerca 

da Economia Criativa e Estratégia como Prática em ambientes criativos?  
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A presente seção buscou apresentar a problemática deste estudo, assim 

como sua justificativa, objetivo central e questões de pesquisa. O próximo capítulo 

(2) abordará os pressupostos teóricos propostos para esta pesquisa. O terceiro 

capítulo tratará do método utilizado, destacando: caracterização do estudo, 

participantes, lócus e sujeitos da pesquisa, plano de coleta e análise de dados. No 

capítulo 4, a análise dos dados se iniciará, explorando-se a categoria central, assim 

como os procedimentos adotados para se realizar a Grounded Theory (técnica de 

coleta e análise deste estudo), e finalizando com os procedimentos de avaliação e 

validação da teoria gerada. O quinto capítulo relata as conclusões e considerações 

finais do trabalho. Nos apêndices, inserem-se o termo de consentimento livre, os 

formulários usados junto aos participantes da pesquisa e o histórico das análises da 

pesquisa junto ao software de auxílio utilizado. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

 Nesta seção, é apresentada a síntese das teorias que formam o referencial 

teórico do estudo, em um esforço de ressaltar aspectos vinculados aos objetivos da 

pesquisa. Em um primeiro momento, Economia Criativa, Indústria Criativa, ambiente 

criativo, Economia Criativa no Brasil, paradigma organizacional da Economia Criativa 

e música como negócio são discutidos. Logo após, inicia-se um debate sobre gestão 

e estratégia, Estratégia como Prática (EcP) e, finalmente, apresenta-se uma seção 

correlacionando teoria, prática e práxis. 

 

2.1 ECONOMIA CRIATIVA  

 

 

 A base do desenvolvimento da economia internacional enfrenta mudanças 

desde a emergência do capitalismo. Para Bianchi e Borini (2013), a revolução 

industrial do século XIX aumentou a preocupação por parte dos países (e suas 

indústrias) em desenvolver suas economias a partir da produção e distribuição de 

bens de consumo, ampliando ao máximo suas capacidades produtivas. No século 

seguinte, a prestação de serviços também foi agregada a esse cardápio e, 

posteriormente, os avanços nas descobertas tecnológicas aceleraram 

freneticamente a forma como os mercados se relacionavam (HARTLEY, 2005). A 

concorrência e competitividade tornaram-se globais, assim como o relacionamento 

com fornecedores e clientes. Finalmente, no final do século XX, afirmam Bendassolli 

et al. (2009), tal evolução denotou a emergência da sociedade do conhecimento, em 

que a economia deixou de se fundamentar no uso do capital e do trabalho voltado 

para a produção em massa e passou a se calcar na base intelectual, nos recursos 

intelectuais do indivíduo e na sua capacidade de formar redes e trocar 

conhecimentos.  

 A sociedade começou a questionar a viabilidade a longo prazo dos acordos 

econômicos vigentes. As organizações começavam a ver o conhecimento como 

elemento importante para a obtenção de vantagem competitiva. Chaston (2008) 

declara que, então, ao buscarem a expansão dos setores baseados em 
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conhecimento, as organizações passaram a entender a indústria da criatividade 

como objeto de crescente interesse. Para Bendassolli et al. (2009), um novo modelo 

de desenvolvimento econômico (Economia Criativa) estaria se tornando relevante 

por englobar os três modelos anteriores (indústria, serviços e tecnologia). Iniciava-se 

uma nova era no capitalismo, na qual a massificação da produção e a uniformização 

do mercado dariam lugar para a personalização, a influência do conhecimento e a 

criatividade na produção de itens únicos e com maior valor agregado. 

 A Economia Criativa apresenta-se como contexto que vem preencher uma 

lacuna deixada pela gestão tradicional. Hartley (2005) aponta a globalização 

como principal catalisadora para a existência da Economia Criativa, por duas razões: 

a fragmentação das cadeias de bens e serviços criativos em escala global e a 

ampliação do mercado. A primeira justificativa coloca a organização se relacionando 

com profissionais de todas as partes do mundo, dando mais destaque ao talento 

humano, ao profissional brilhante, pensador e criativo. A ampliação do mercado 

também significa a ampliação da concorrência, agora internacional, obrigando os 

gestores a buscarem soluções novas para sobrevivência. Em 1994, Reich (1994) 

previu essa tendência, quando afirmou que “no futuro” haveria a distribuição da 

propriedade em escala global e que o padrão de vida de um povo cada vez mais 

dependeria de sua contribuição para a economia mundial (e não tanto o mercado 

local). Nesse sentido, o bem-estar econômico de um país não dependeria mais da 

lucratividade das corporações que possui, mas do valor que, por meio de suas 

aptidões e conhecimentos, agregam à economia global.  

 Antes disso, Harman e Hormann (1990) também frisavam uma nova 

tendência por vir. Para os autores, no trabalho do futuro, haveria: a ênfase na 

vocação como aspecto central e realizador da vida do indivíduo; o abandono da 

dominação (hierárquica e monopolista) para o surgimento das parcerias; pessoas 

conscientes que detêm o poder de mudar suas vidas e o mundo; o envolvimento de 

todos com o aprendizado e com trabalhos criativos, e isso não dependeria da 

geração de empregos através de crescimento econômico, uma vez que a motivação 

para o aprendizado e o trabalho criativo é intrínseca às pessoas, sendo esta 

necessária para o crescimento psicológico e espiritual. Não somente tais autores 

estavam em um direcionamento coerente, como a Economia Criativa representa a 

idealização desses fenômenos.  
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Para Howkins (2001), um dos pioneiros a usar o termo “Economia Criativa”, 

esta se baseia em uma nova maneira de fazer e pensar. O autor aponta que a 

economia tradicional é calcada no capital tangível e na manufatura convencional de 

bens e serviços, ao contrário da Economia Criativa, que foca no capital intangível. 

Miguez (2007) ressalta que a Economia Criativa trata dos bens e serviços baseados 

em textos, símbolos e imagens e refere-se ao conjunto distinto de atividades 

assentadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos 

incorporam propriedade intelectual e abarcam do artesanato tradicional às 

complexas cadeias produtivas das indústrias culturais. Florida (2005) concorda, pois, 

para ele, o produto final da Economia Criativa seria a inovação, seja ela em forma de 

uma nova tecnologia, seja de novos modelos e métodos de negócio. Fazendo um 

comparativo, o sistema de tomada de decisões da economia tradicional se baseia na 

efetividade e eficiência, enquanto que a gestão criativa foca na flexibilidade e na 

adaptabilidade para lidar com processos de mudanças constantes.  

A seguir, será apresentada uma série de características e elementos 

presentes na Economia Criativa de acordo com distintos autores. Howkins (2001) 

busca relacionar a Economia Criativa a quatro fatores: talento (pessoas criativas e 

capacitadas), tecnologia (e ideias que aproveitam essa tecnologia), capital (recursos 

para investimento e viabilização das ideias) e know-how (conhecimento necessário 

para a implementação das ideias). Grabher (2002) também aponta dois elementos 

marcantes da Economia Criativa: projetos no lugar de empregos, podendo durar de 

semanas até meses; e risco.  

O risco se traduz na instabilidade da carreira do profissional criativo, assim 

como nas ações estratégicas que ele toma. Ser criativo é arriscado, pois muitas 

vezes uma ideia criativa não traz resultados concretos e é nessa incerteza que a 

Economia Criativa encontra um grande obstáculo, pois governos e organizações não 

costumam apoiar e financiar ideias que podem dar errado. Como a estabilidade não 

é uma realidade na Economia Criativa, muitos profissionais assumem vários projetos 

ao mesmo tempo, para se anteciparem a períodos em que não terão nenhum. 

Algumas vezes, para contornar a falta de interesse em investimento por parte das 

organizações, profissionais criativos formam equipes para atingirem mais resultados 

do que conseguiriam sozinhos (HOWKINS, 2001). Através das possibilidades 

digitais virtuais, essas equipes não precisam ser necessariamente presenciais e 
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podem abranger pessoas que residem em diferentes locais do mundo. Bilton (2007) 

afirma ainda que a ideia do artista autossuficiente que trabalha sozinho não é eficaz, 

pois hoje em dia estes precisam de uma grande capacidade de relacionamento com 

outros profissionais e com o público. Mesmo assim, Kong (2011) ressalta que muitos 

profissionais independentes, mesmo cientes das adversidades supracitadas, 

preferem trabalhar com essa liberdade, independência e espaço criativo. 

Para a United Nations Conference on Trade And Development ou UNCTAD 

(2010), a Economia Criativa possui as seguintes características: 

a) Propicia a geração de renda, cria empregos e receitas de 

exportação, enquanto promove inclusão social, diversidade cultural e 

desenvolvimento humano; 

b) Engloba aspectos econômicos, culturais e sociais, interagindo com 

tecnologia, propriedade intelectual e objetivos turísticos;  

c) É um grupo de atividades econômicas baseadas em conhecimento com 

uma dimensão de desenvolvimento econômico e ligações transversais em níveis 

macro e micro de toda a economia;  

d) É uma opção viável de desenvolvimento econômico, demandando 

respostas políticas multidisciplinares e inovadoras e ação interministerial. 

 Borja (2009, p. 23) também contribui identificando elementos presentes na 

Economia Criativa:  

 

Diversidade de atividades comerciais e de serviços e boa comunicação com 
um centro urbano de qualidade; proximidade de centros universitários e de 
pesquisa; espaço público animado e seguro com densidade de usos 
diversificados; existência de habitação e de diversidade social; 
acessibilidade interna e externa; flexibilidade morfológica para usos 
diferenciados do espaço; instalação de atividades geradoras de valor 
acrescentado; representação e visibilidade do global e do local; capacidade 
de gestão do processo de renovação urbana pelo setor urbano com gestão 
flexível e partilhada com os atores sociais. 
 
 

 Fica evidente o enfoque estrutural que o autor enfatiza para a existência da 

Economia Criativa. Estrutural porque as instalações têm que ser acessíveis a todos, 

em uma boa localização em relação à comunidade e centros de pesquisa, além de 

poderem se transformar fisicamente para atender a diversos propósitos.  

 O Brasil conta com o Plano da Secretaria da Economia Criativa (SEC), 

fundada em 2011 e vinculada ao Ministério da Cultura, que busca definir as políticas 
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e ações a serem tomadas no domínio da Economia Criativa brasileira. Tal plano 

assume o compromisso de “formular políticas públicas para o desenvolvimento da 

Economia Criativa no Brasil, se calcando em princípios como a inclusão social, a 

sustentabilidade, a inovação e a diversidade cultural” (BRASIL, 2011, p. 21). 

 O Plano da SEC demarca cinco desafios que necessitam ser considerados 

para que a Economia Criativa se assuma como política de desenvolvimento no 

Brasil: 

 

Levantamento de informações e dados da Economia Criativa, onde se 
reconhece a insuficiência dos dados atuais, sendo as pesquisas existentes 
pontuais, não facilitando análises aprofundadas quanto à natureza e ao 
impacto dos sectores criativos na economia brasileira; articulação e 
estímulo ao fomento de empreendimentos criativos, atentando para a 
necessidade da disponibilização e acesso a recursos financeiros dos 
empreendimentos criativos; educação para competências criativas, tais 
competências que não se resumiriam a embasamento puramente técnico, 
possibilitando um olhar transdisciplinar que reúna sensibilidade e técnica, 
atitudes e posturas empreendedoras, habilidades sociais e de comunicação, 
compreensão de dinâmicas socioculturais e de mercado, análise política e 
capacidade de articulação; Infraestrutura de criação, produção, 
distribuição/circulação e consumo/fruição de bens e serviços criativos; 
Criação/adequação de Marcos Legais para os setores criativos (BRASIL, 
2011, p. 36-38). 
 
 

 Para atender a essas questões, a SEC (BRASIL, 2011) elaborou os seguintes 

objetivos: 

a) Promover a educação para as competências criativas através da 

qualificação de profissionais capacitados para a criação e gestão de 

empreendimentos criativos;  

b) Gerar conhecimento e disseminar informação sobre Economia Criativa; 

c) Conduzir e dar suporte na elaboração de políticas públicas para a 

potencialização e o desenvolvimento da Economia Criativa brasileira;  

d) Articular e conduzir o processo de mapeamento da Economia Criativa do 

Brasil, com o objetivo de identificar vocações e oportunidades de 

desenvolvimento local e regional;  

e) Fomentar a identificação, a criação e o desenvolvimento de polos criativos, 

com o intuito de gerar e potencializar novos empreendimentos, trabalho e 

renda no campo dos setores criativos; 
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f) Promover a articulação e o fortalecimento dos micro e pequenos 

empreendimentos criativos;  

g) Apoiar a exportação de produtos criativos; 

h) Apoiar a circulação e distribuição de bens e serviços criativos;  

i) Desconcentrar a distribuição de recursos destinados a empreendimentos 

criativos, promovendo um maior acesso a linhas de financiamento;  

j) Ampliar a produção, distribuição/difusão e consumo/fruição de produtos e 

serviços da Economia Criativa; 

k) Promover o desenvolvimento intersetorial para a Economia Criativa;  

l) Efetivar mecanismos direcionados à consolidação institucional de 

instrumentos regulatórios.  

 Portanto, conclui-se que, mesmo em processo embrionário, o País conta com 

o esforço da SEC e atenta para a internalização da Economia Criativa na sua 

política, necessitando de iniciativas em todos os âmbitos para que isso aconteça.  

Uma vez discutidos os principais fundamentos da Economia Criativa, faz-se 

necessário o debate sobre um importante fruto desta, a Indústria Criativa.  

 Esta se enquadra como uma indústria cujo produto tangível depende da 

matéria-prima, que é a criação humana. Seu principal insumo seria as pessoas 

criativas (BARLACH, 2009). Na opinião de Howkins (2005), na Indústria Criativa, o 

trabalho intelectual é preponderante e o resultado alcançado é a propriedade 

intelectual. Hartley (2005, p. 5) vai mais a fundo, declarando que a Indústria Criativa 

 

busca descrever a convergência conceitual e prática das artes criativas 
(talento indivídual) com as indústrias culturais (escala de massa), no 
contexto das novas tecnologias midiáticas dentro de uma economia do 
conhecimento, para uso dos novos cidadãos consumidores interativos. 

 

Chaston (2008) corrobora afirmando que a Indústria Criativa é vista hoje como 

uma área de produção em que os campos do negócio e da cultura se encontram e, 

por esse motivo, tanto a lógica da prática artística quanto da econômica estão 

presentes. Portanto, nesse setor, conhecimento e criatividade são elementos-chave 

para manter a vantagem competitiva.  

Podem-se listar algumas características da Indústria Criativa, apontadas por 

Caves (2000):  
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1. A demanda pelos produtos é incerta: não existe a certeza de quando o 

profissional criativo pode ser solicitado; 

2. Os trabalhadores criativos se importam com seus produtos: pintores, 

músicos e publicitários costumam se apegar a suas criações;  

  3. Alguns produtos criativos requerem diversidade de habilidades e de 

idiossincrasias: para uma ideia de uma música virar música real podem ser 

necessários vários músicos, técnicos e produtores; 

4. Produtos são diferenciados: projetos e campanhas variam de acordo com o 

profissional criativo; 

5. O tempo é a essência: embora seja possível o pensamento de que tempo 

ilimitado é ideal para a criatividade, pressões e prazos também regem as Indústrias 

Criativas. Ex.: Mesmo se investindo milhões para se fazer um filme, é necessário 

seguir uma agenda de anúncios e o filme precisa estar pronto a tempo.  

6. Alguns produtos e receitas são duráveis: quadros, músicas e filmes podem 

durar para sempre, concorrendo com as obras atuais.  

Caves (2000) desenvolveu mais algumas perspectivas interessantes acerca 

da Indústria Criativa, que, para o autor, possui propriedades particulares. A primeira 

propriedade seria o grau de incerteza na transação de bens simbólicos. Pode ser 

difícil, para o artista, uma atribuição de valor ao seu serviço, uma vez que sua 

realização depende diretamente de sua criatividade, ou seja, de um valor intangível. 

Também fica complicado para ele prever a aceitação que sua criação terá por parte 

do público ou do contratante. Essa modalidade de trabalho com ausência de 

informações é chamada pelo autor de nobody knows (ninguém sabe, em inglês). 

Como se trata de um bem simbólico, muitas vezes, somente pode ser avaliado após 

a sua utilização, havendo o risco de perda de todo o investimento inicial, existindo 

uma dificuldade de recuperação do custo do esforço criativo aplicado na produção 

do bem. Caves (2000) aborda essa problemática como sunk costs (custos de 

“afundamento” ou falha, em inglês). 

No tocante aos setores que podem se encaixar no âmbito da Economia 

Criativa, diversas áreas se enquadram no perfil. Podem-se acompanhar na imagem 

a seguir os principais tipos de empreendimento que se beneficiam da Indústria 

Criativa, segundo a UNCTAD (2010): 
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Figura 4: Classificação das indústrias criativas segundo a UNCTAD 
Fonte: Unctad (2010). 

 

 A partir da figura acima, é possível provar que existe uma grande variedade 

de nichos empresariais em condições de se adaptar às indústrias criativas.  

 É compreensível uma possível dificuldade de distinção entre Indústria Criativa 

e Indústria Cultural. Para Hartley (2005), as indústrias culturais estão inseridas na 

Indústria Criativa e são definidas em função do objeto cultural. São exemplos de 

indústrias culturais museus, artesanato, educação de artes e literatura. Já a Indústra 

Criativa foca os “indivíduos criativos” como natureza dos insumos de trabalho. Em 

outras palavras, os indivíduos atuantes na Indústra Criativa podem estar presentes 

na indústria cultural, mas também podem focar seus esforços em outras áreas. Cruz 

(2014) afirma ainda que a Economia Criativa não se restringe à cultura, e sim realiza 

uma triangulação entre cultura, economia e a gestão. Bendassoli et al. (2009) 

expõem no quadro a seguir as principais diferenças entre as pesquisas sobre 

Indústria Criativa e Indústria Cultural.  
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DIMENSÕES INDÚSTRIAS CULTURAIS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Objeto  

 

Estudos que investigam  
questões de consumo cultural, 

mídias, identidade cultural, 
políticas públicas, regeneração 

de cidades mediante 
produções culturais e carreira e 

trabalho no setor cultural. 

Estudos de indústrias 
específicas, com base em 

casos de cidades ou regiões. 
Estudos de produtos e serviços 
nos quais a dimensão estética 

ou simbólica é enfatizada. 

Questões comuns nos artigos  

 

Quais as transformações pelas 
quais passam as indústrias 

culturais na pós-modernidade? 
Qual o impacto das novas 

tecnologias? Qual o impacto da 
globalização? Como a indústria 

influencia o consumo? 

 

Como funcionam as indústrias 
criativas? De que maneira elas 

representam solução de 
compromisso entre artes e 

negócios? Como transformar a 
criatividade em valor de 

mercado (em produtos, em 
inovação, em novos ciclos de 
consumo)? Como lidar com a 

incerteza comercial? 

Abordagem dominante  

  

 

Visão crítica e ênfase nos 
conflitos: orientação de 

mercado versus orientação 
artística; indústria cultural e 

estilo de vida; ideologia. 

Visão crítica conjugada com 
soluções conciliatórias, 

abordagens descritivas e 
artigos de posicionamento e 

revisão. 

Pressuposto comum aos 
artigos  

 

As indústrias culturais têm 
valor intrínseco e dependem de 

apoio e regulação pública. 

As indústrias criativas têm 
elevado potencial para apoiar o 
desenvolvimento econômico e 

social dos países, porém, 
dependem de apoio e 

regulação pública. Elas 
constituem um fenômeno 

relevante que deve ser mais 
bem compreendido. 

Abordagem metodológica 

  

 

Estudos de caso, ensaios 
críticos, análise de conteúdo 

ou discurso, análises 
multivariadas. 

Estudos de caso, ensaios 
críticos, análise de conteúdo 

ou discurso, análises 
multivariadas. 

Periódicos  

 

Concentração em periódicos 
de estudos culturais, economia 

da cultura, comunicação e 
estudos urbanos; poucas 
publicações em estudos 

organizacionais. 

Maior incidência de periódicos 
de estudos culturais e 
comunicação; poucas 

publicações em estudos 
organizacionais. 

Quadro 6: Indústria Criativa x Indústria Cultural 
Fonte: Bendassoli et al. (2009). 

 
 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois pensadores alemães representantes 

da teoria crítica da escola de Frankfurt do século passado, faziam críticas severas à 

indústria da cultura. Para eles, a indústria cultural, e seus vários setores, 

manipulava, controlava e agrupava os indivíduos de uma sociedade, buscando 

sempre finalidades econômicas. Machado (2009) aponta que, para os autores, essa 
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indústria fabricaria produtos adaptados ao consumo das massas. Para Adorno 

(1987), a indústria cultural com esse comportamento não permitia a evasão dos 

indivíduos e impunha, ininterruptamente, os esquemas para um comportamento 

conformista, que substituía a consciência dos homens. Dessa forma, a indústria 

cultural provocaria a dependência e servidão dos indivíduos, impedindo a formação 

de sujeitos autônomos capazes de julgar e de decidir conscientemente, garantindo a 

manutenção do sistema capitalista, sendo o consumidor objeto da indústria em vez 

de sujeito. 

Nesse sentido, Machado (2009) aponta a Economia Criativa como uma 

substituta da Indústria Cultural. Para ele, o termo Indústria Criativa afastaria a 

dimensão negativa e crítica do conceito de indústria cultural desenvolvido pela 

escola de Frankfurt, assim como englobaria diversas atividades que não constam no 

conceito de indústria cultural. Mesmo assim, é uma falácia pensar que a sociedade 

atual está livre da manipulação cultural por parte de uma indústria. Por se afastar do 

escopo do estudo, não será discutida a evidente manipulação da indústria musical 

(por exemplo), que faz conluios com emissoras de rádio e televisão, empurrando 

exaustivamente músicas comerciais com formatos simplórios e similares (produtos) 

e provocando uma falsa sensação de que o indivíduo escolheu gostar de um estilo 

musical em particular. 

Finalmente, Reis (2011) resume o panorama da Economia/Indústria Criativa 

apontando quatro elementos: 

1 – Reconhecimento do valor agregado dos ativos intangíveis – o intangível 

criativo passa a ser conteúdo das indústrias criativas, agregando valor a cadeias 

econômicas tradicionais (moda e têxtil, arquitetura, construção civil, design e 

mobiliário). 

2 – Complementaridade das políticas cultural, tecnológica e econômica e das 

ações com ou sem apelo comercial – ao reconhecer que a criatividade é o insumo 

da economia, o investimento em condições que formam um ambiente favorável à 

criatividade passa a conduzir a política econômica.  

3 – Expansão do conceito de cadeia setorial para o de redes de valor 

integradas – se as cadeias setoriais lineares caracterizaram a economia industrial, a 

Economia Criativa contempla as novas relações que as cadeias estabelecem com o 

próprio mercado. Dessa forma, a produção e o consumo, impulsionados pelas novas 
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tecnologias, em vez de seguirem o modelo tradicional de um para muitos, 

desdobram‐se em possibilidades de muitos produtores para muitos consumidores. 

Mesmo assim, para Melo (2014), redes de criação sempre estiveram presentes nas 

artes, afinal, os artistas trocam experiências com outras pessoas. Entretanto, se o 

“fazer rede” tem se tornado uma importante estratégia para a criação de riquezas 

atualmente, esse tema tornou-se explícito na produção artística. 

4 – Inserção das tecnologias digitais como espinha dorsal da criação, 

produção, circulação e/ou consumo criativo – as novas tecnologias fazem parte da 

Economia Criativa tanto por serem indústrias criativas em si, quanto por oferecerem 

canais alternativos de acesso a informação, produção, distribuição e demanda por 

bens e serviços criativos.  

 Depois de um levantamento a respeito do que concerne a Indústria Criativa, é 

feita uma discussão sobre o ambiente no qual a Economia Criativa se faz presente. 

Para Florida (2011), um dos mais conhecidos autores no assunto, indivíduos 

atuantes na Economia Criativa buscam estar em regiões favorecidas 

economicamente, uma vez que as oportunidades e a diversidade de trabalho 

predominam nesses centros. O autor complementa afirmando que essas regiões 

concentram boa parte dos resultados, frutos de inovação, investimentos em alta 

tecnologia e crescimento das taxas populacionais e de emprego. Também é frisado 

que esse lugar não precisa ser uma cidade grande para atrair indivíduos criativos, 

mas um local em que se possa encontrar pessoas afins, assim como outros grupos 

que sirvam de estímulo, ou seja, um espaço em que as diferentes culturas e ideias 

interajam entre si. Mesmo assim, Pratt e Hutton (2013) afirmam que a Economia 

Criativa tende a atuar em um viés urbano, ou seja, nas cidades. Florida (2011) 

chama esses locais de centros criativos e os indivíduos que neles atuam de classe 

criativa.  

 A classe criativa é formada por pessoas que agregam valor econômico 

através de sua criatividade e apresenta os seguintes valores: individualidade, 

mostrando uma forte tendência à autoafirmação; valorização da meritocracia, 

privilegiando o trabalho duro; apreço por metas e conquistas, querendo progredir 

porque são bons no que fazem; diversidade, valorizando ambientes abertos às 

diferenças, onde todos possam se sentir à vontade para produzir. Castro (2014) 

complementa defendendo que integrantes da classe criativa, na maioria dos casos, 
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se conhecem, se relacionam, compartilham idiossincrasias, ideias, projetos e 

possuem traços em comum. 

 Finalmente, pode-se encontrar nas palavras de De Masi (2000) uma maneira 

de pensar existente em muitos profissionais da classe criativa: não fazem tanta 

distinção entre trabalho e tempo livre e almejam a excelência em qualquer coisa que 

façam, deixando para os demais a tarefa de decidir se estão trabalhando ou se 

divertindo. 

 Landry (2011) aponta o conceito de Cidades Criativas, defendendo que, além 

de abraçar a Economia Criativa como um todo, esses ambientes promovem a 

criatividade e estimulam o processo criativo e seu papel na história, na cultura e na 

tradição da criatividade. Neles, as pessoas não somente são abertas a novas ideias 

como também as procuram o tempo inteiro. Tal ambiente, portanto, contém os 

requisitos necessários para gerar o fluxo de ideias, inovações e invenções dos 

indivíduos criativos. Landry (2000) também defende fortemente o papel da cultura 

nas Cidades Criativas, reiterando o que vem sendo mostrado: 

 

Cultura e criatividade estão interligadas. Cultura é a panóplia de recursos 
que mostram que um lugar é único e distintivo. […] Os recursos culturais 

são a matéria‐prima da cidade e sua base de valor. Seus ativos substituem 
o carvão, o aço e o ouro. Criatividade é o método para explorar esses 

recursos e ajudá‐los a crescer. […] A cultura, portanto, deveria dar forma às 
questões técnicas do planejamento urbano, mais do que ser vista de forma 
marginal, considerada após as questões importantes do planejamento, 
como habitação, transporte e uso fundiário, tiverem sido resolvidas. Ao 
contrário, uma perspectiva pautada pela cultura deveria indicar como o 
planejamento, o desenvolvimento econômico e as questões sociais 
deveriam ser abordadas (LANDRY, 2000, p. 7). 

 

 Para Cruz (2014), indivíduos criativos apreciam características singulares em 

seus ambientes (hábitos, música, entre outros), pois tais elementos garantem 

autenticidade a esses locais. Esse aspecto mostra que agentes criativos, por mais 

geniais que sejam individualmente, buscam fazer parte de um ambiente ou 

sociedade que os representem. Howkins (2001) reitera afirmando que, apesar de 

indivíduos poderem ser maravilhosamente criativos sozinhos, a troca de ideias entre 

eles possui baixos custos de pesquisa e rápida velocidade de transação, pois a 

maior parte da criatividade é colaborativa. Tal interação combina diferentes vieses, 

disciplinas e formas de pensar. Esse ambiente “pode ser um edifício, uma rua ou um 
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espaço que ofereça um conjunto de estímulos sociais, culturais e econômicos” 

(LANDRY, 2011, p. 15).  

 Florida (2011) complementa afirmando que tal ambiente tem que ser estável 

para proporcionar a sua continuidade, mas diversificado o suficiente para alimentar a 

criatividade, atraindo indivíduos que queiram trabalhar, viver e desenvolver sua 

capacidade criativa. Cruz (2014) ressalta que, além de existir um ambiente criativo 

na dinâmica urbana e na participação pública, pode existir também um ambiente 

responsável pelo desenvolvimento da criatividade em ambientes organizacionais. 

Empresas como Google e diversas startups de tecnologia são exemplos de 

organizações que incluem o fazer criativo em seus modelos de gestão. O ambiente 

de trabalho dessas empresas pode se assemelhar em quase nada aos escritórios 

tradicionais, com vestimentas casuais, horários mais flexíveis, denominando o que 

Florida (2011) chama de “escritório sem colarinho”. 

 

 

2.1.1 Talento, tecnologia e tolerância 

 

 

Nesta seção, serão explanados os critérios adotados pela pesquisa ao se 

referir ao campo sobre Economia Criativa. O autor base, Richard Florida, afirma que, 

para atrair a classe criativa para os centros criativos, seria necessário investir na 

formação de um ambiente favorável a talento, tecnologia e tolerância.  

Talento indicaria uma população talentosa, escolarizada e preparada. Stewart 

(1998) define indivíduo talentoso como o sujeito que se diferencia ao realizar ações 

que contribuem para os resultados da organização. No ponto de vista 

organizacional, existem estudos que sugerem o conceito de gestão de talentos, que 

vai além do tratamento dos indivíduos de uma organização como simples recursos 

humanos. Para Farndale et al. (2014), a gestão de talentos deve buscar o equilíbrio 

entre as necessidades organizacionais e as metas e expectativas individuais, para 

reter indivíduos talentosos. Realizar a gestão de talentos com eficiência implica a 

forma como a organização formula e executa suas práticas de gestão de pessoas, 

assim como a maneira pela qual organiza seus instrumentos de atração e 

engajamento de indivíduos talentosos.  
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Para Almeida (2004), e conforme abordado pela literatura prévia, indivíduos 

talentosos escolhem o local que querem trabalhar e estão cientes de seu valor, 

estabelecendo suas próprias regras e buscando atender suas necessidades de 

acordo com seus objetivos individuais. Para Gubman (1999), alinhar o talento à 

estratégia da organização assegura que os indivíduos percebam para onde a 

organização caminha, como eles podem contribuir para o que a organização almeja 

e o que ganharão quando o fizerem.  

Tecnologia corresponde à infraestrutura tecnológica necessária para 

abastecer o empreendimento cultural. Em um contexto organizacional atual, a 

tecnologia, além de englobar máquinas, hardwares e softwares, deve dar atenção às 

mídias sociais e às comunidades virtuais das empresas. Para Muniz e O’Guinn 

(2001), quando a imagem de uma organização está atrelada a comunidades virtuais, 

existem benefícios, como a facilidade de compartilhamento de informações, a 

facilidade na assistência aos consumidores e a influência positiva na fidelização da 

marca. Nesse sentido, as mídias sociais estabelecem a comunicação entre empresa 

e clientes, apresentando novas oportunidades que possibilitam o aprimoramento da 

relação entre ambos.  

Além disso, Johns e Perrot (2008) afirmam que investir em divulgação de 

mídia social apresenta custos menores e menos arriscados do que investir em 

mídias não virtuais. Isso acontece uma vez que muitas das formas de pagamento às 

redes sociais se dão apenas quando o público-alvo especificado pelo contratante 

recebe e lê a divulgação, fazendo com que a empresa tenha certeza de que seu 

anúncio chegou a ele. As redes sociais também criaram oportunidades tanto para 

consumidores quanto para empresas se beneficiarem dos comentários e 

observações que outros postam, sendo possível identificar o que os clientes estão 

gostando ou não nos serviços da organização e em outros aspectos de suas vidas, 

tornando possível um investimento mais direcionado para seus clientes. 

O item Tolerância propõe que ambientes criativos estejam associados a 

lugares tolerantes às diferenças individuais e a uma comunidade diversificada. Para 

Florida (2011), sem diversidade, esquisitice e diferenças uma cidade morreria. Para 

ele, as cidades não precisam de shoppings ou centro de convenções para serem 

economicamente bem-sucedidas, e sim de pessoas criativas e excêntricas. Para 

tanto, um ambiente criativo precisa ter baixa barreira à entrada de pessoas, ou seja, 
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os recém-chegados têm que ser aceitos rapidamente em todo tipo de esquema 

social e econômico. O autor aponta a abertura para empreendedores do mundo 

inteiro como característica marcante dos Estados Unidos e esse fator como o 

responsável pelo crescimento do país, pois imigrantes que decidem sair de seus 

países estão dispostos a arriscar.  

Na literatura da gestão organizacional, o termo tolerância pode ser associado 

à diversidade. Van Knippenberg e Schippers (2007) definem diversidade como uma 

característica de um agrupamento social que reflete o grau com que as diferenças 

objetivas e subjetivas dos membros de um grupo existem e como essas diferenças 

afetam os processos desse grupo e a performance da organização. Para Bond e 

Pyle (1998), o conceito da diversidade veio para contrapor concepções antigas, 

como as do Taylorismo e do Fordismo, que tratavam os trabalhadores como 

similares, agindo sobre o mesmo modelo e tendo suas diferenças ignoradas. Ela 

parte do princípio de que as diferenças entre os indivíduos da organização são 

positivas, pois elevam o moral e incrementam a sua criatividade e produtividade, 

conduzindo a uma vantagem competitiva (COX; BLAKE, 1991).  

Através do paradigma da diversidade, veio o conceito de gestão da 

diversidade, que, segundo Thomas Junior (1990), é um processo de criação e 

manutenção de um ambiente que possibilite naturalmente a todos os participantes 

organizacionais alcançar seu potencial total em busca dos objetivos da empresa, 

promovendo a consciência e a compreensão das diferenças entre os indivíduos, 

melhorando as relações pessoais e minimizando atitudes ostensivas e 

preconceituosas. Além do caráter humanitário e ideológico, a gestão da diversidade 

proporciona, conforme Mendes (2004), o aumento da criatividade e da capacidade 

de resolução de problemas, uma vez que pessoas de culturas diferentes têm maior e 

mais rica base de experiências e distintos vieses para fazer análises críticas. 

A figura a seguir sintetiza a relação proposta por Florida (2011). 
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    Figura 5: Elementos do ambiente criativo 
Fonte: Adaptado de Florida (2011). 

 

 Correlacionando tolerância e tecnologia, Florida (2005) constatou que áreas 

populares entre gays (e, portanto, áreas tolerantes) nos Estados Unidos eram 

também lugares com alta concentração de empresas de alta tecnologia. Florida 

também resolveu estudar a relação entre talento e tecnologia, observando o 

agrupamento de pessoas instruídas e criativas e a concentração de inovações e 

atividades ligadas à alta tecnologia. Utilizou como base quatro indicadores regionais: 

concentração relativa da classe criativa em uma região, seu índice de talento 

(percentual da população com curso superior ou mais), seu índice de inovação 

(patentes concedidas per capita) e seu índice de alta tecnologia (indicador baseado 

no Tech Pole Index do instituto Milken1). As descobertas mostraram que inovação e 

alta tecnologia estão bastante associadas a locais que concentram a classe criativa 

e indivíduos talentosos de um modo geral.  

 Para Florida (2011), os resultados foram os esperados, uma vez que 

indivíduos da classe criativa são mais propensos a ter um nível de instrução elevado 

(pelo menos nos setores do Tech Pole Index). Apesar disso, o autor também 

constatou em pesquisa que a concentração de músicos, atores, dançarinos, 

pintores, fotógrafos (portanto, indivíduos criativos e talentosos de fora do ramo 

específico da tecnologia e que não se enquadram no critério utilizado na pesquisa 

anterior para medir talento, que foi o percentual da população com curso superior ou 

mais) em uma região (que ele chama de índice boêmio) é maior nos centros com 

                                                           
1
 Esse indicador avalia a economia de uma região em setores de crescimento acelerado, como a 

indústria de software, eletrônicos, produtos biomédicos e serviços de engenharia. 
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alto índice de tecnologia, novamente comprovando a relação entre os três fatores 

anteriormente defendidos.  

 Florida (2011) se justifica afirmando que, em resumo, os agentes criativos se 

concentram em torno de outros agentes criativos, estimulando a produtividade. Ao 

se concentrarem, os agentes criativos formam empresas ou unidades econômicas 

mais amplas. Em seguida, as empresas se estabelecem em cidades onde crescem e 

se desenvolvem. As cidades, por sua vez, também crescem e se desenvolvem como 

locais propícios às empresas e aos agentes criativos. O ciclo seria sustentável, pois 

gente talentosa garantiria novas conexões de trabalho e sinergias de ideias, 

resultando em maior nível de inovação e competitividade.  

 Por ter seus argumentos sobre Economia Criativa relacionados a realidades 

empresariais, Florida é o autor base para a identificação desse contexto nas 

organizações estudadas. Porém, apesar de ser forte referência na área de 

Economia Criativa, ele é alvo de críticas por partes de outros estudiosos. Os que 

dele discordam geralmente afirmam: seus resultados são demasiados quantitativos, 

sem a devida comprovação empírica, não retratando a realidade em todos os 

contextos; o autor retrata os gays como indivíduos que buscam se sobressair junto à 

sociedade, sendo essa uma supervalorização errônea (VIVANT, 2012); o índice de 

talento adotado expressa titulação e não habilidades inatas, de onde vem a origem 

do termo; o autor aponta locais com concentração de solteiros, gays, nerds e 

pessoas esquisitas como propícios para o crescimento, em vez de subúrbios 

ensolarados onde existam valores familiares tradicionais; de maneira geral, seus 

índices visam satisfazer indivíduos mais dotados do que outros em termos de capital 

econômico, social ou cultural. 

 Vivant (2012) também critica o ciclo citado por Florida anteriormente, 

afirmando que, em sua visão, não seriam artistas que atrairiam outros artistas para 

as suas localizações, e sim os baixos custos de vida de um ambiente no qual 

artistas se concentram, os quais atrairiam pessoas em busca de locais com essas 

características. 

 Em um artigo chamado “The great creative class debate: revenge of the 

squelchers” (“O grande debate da classe criativa: a vingança dos pessimistas”), 

Florida (2004) responde às críticas sobre sua pesquisa, afirmando que seus índices 

são resultados de pesquisas sérias que envolvem dados com mais de uma década; 
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não existe uma oposição de condição favorável para as classes criativas e famílias 

tradicionais, pois tanto os trabalhadores criativos são atraídos pela diversidade 

quanto essas condições também atraem as famílias, cujos membros podem ser 

trabalhadores criativos ou não; muitas pessoas selecionam a localidade em que vão 

morar primeiro e depois escolhem trabalhos nessas locações; os dados e resultados 

encontrados em decorrência das pesquisas que envolvem homossexuais são 

consequência e não causa do crescimento econômico; não pode existir dicotomia 

em relação a lugares onde o crescimento ocorre, acontecendo tanto em lugares 

boêmios quanto em bairros familiares, pois as regiões mais bem-sucedidas abraçam 

todos os tipos de pessoas; seu livro não tenta tornar as cidades felizes e amigáveis, 

como seus críticos o enquadraram, e sua mensagem principal é a de que a 

criatividade humana é uma importante fonte de crescimento econômico. 

 Acredita-se que Florida obteve êxito em justificar algumas das críticas feitas à 

sua pesquisa. De fato, percebe-se algum anacronismo por parte dos críticos quando 

o acusam de degradar a família tradicional. Possivelmente, isso é fruto da 

resistência às novas tendências sociais e comportamentais, assim como ao 

tradicional e enraizado conservadorismo por boa parte da sociedade americana. 

Mesmo assim, pode-se entender que o autor, ao tentar demonstrar uma realidade 

tão “exata”, deveria ter comprovado seus índices em mais localidades antes de 

quantificar indicadores, como fez.  

Por essa razão, nesta pesquisa, os indicadores sugeridos por Florida 

sofreram adaptações (ou especificações) de forma a melhor atender aos objetivos 

do trabalho. Para fins desta pesquisa, ambiente se refere a ambiente organizacional. 

Portanto, será buscada a presença de indivíduos talentosos, a evidência da 

tolerância, diversidade e estrutura tecnológica dentro das organizações estudadas. 

As adaptações dos itens a serem utilizados na pesquisa constam no quadro a 

seguir.  
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INDICADOR/AUTOR FLORIDA (2011) Concepção do estudo 

Talento Escolarizados; 
Pós-graduados. 

Existência de músicos 
talentosos; 
Valorização do indivíduo. 

Tecnologia Infraestrutura tecnológica adequada. Existência de equipamentos 
sonoros e de informática de 
última geração; 
Utilização das redes sociais; 
Utilização da internet de 
maneira geral. 
 

Tolerância Gays; 
Estrangeiros; 
Diversidade em geral. 

Indivíduos com distintas 
orientações sexuais; 
Indivíduos com distintas 
crenças religiosas; 
Indivíduos com distintas etnias; 
Músicos atuantes em outros 
ramos; 
Existência de diversidade em 
geral. 

Quadro 7: Indicadores de Florida x indicadores do estudo 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Acredita-se que a releitura de tais indicadores pode contribuir de forma 

positiva para uma melhor interpretação do contexto a ser estudado.   

 

 

2.2 PARADIGMA ORGANIZACIONAL E ECONOMIA CRIATIVA 

 

 

 Do ponto de vista da gestão tradicional, a relação entre organização e 

criatividade sintetiza o que é abordado na presente pesquisa. Estamos tratando de 

bandas musicais como organizações e de como a criatividade (através da Economia 

Criativa) serve de pivô para a gestão dessas bandas. Logo, faz-se necessária uma 

discussão preliminar sobre os dois temas, a fim de organizar e sintetizar as 

intenções dessa pesquisa.  

 No sentido léxico2, a organização pode representar: o ato de organização ou 

estado de ser organizado; uma estrutura organizada ou completa; uma preocupação 

administrativa ou negócio unido ou construído para um fim particular; um corpo de 

oficiais administrativos, como um grupo político ou um departamento governamental; 

uma ordem ou um sistema, método. Segundo Lacombe e Heilborn (2003), uma 

                                                           
2
 Collins Dictionary (2015). 



44 
 

 
 

organização é um agrupamento de pessoas que se reuniram de forma estruturada e 

deliberada e em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados 

e comuns a todos os seus membros. Logo, por meio dela, é possível alcançar 

objetivos que seriam inatingíveis isoladamente. Dessa forma, uma banda musical é 

considerada uma organização. Além dos músicos, que chamam todas as atenções 

no palco, uma equipe grande ou pequena pode fazer parte dos bastidores. Agentes, 

técnicos e produtores são alguns dos elementos importantes para a eficiência dessa 

organização.  

 Ao longo dos anos, diversas teorias e escolas abordaram a organização de 

maneiras distintas. Será feita, a seguir, uma comparação de como a Economia 

Criativa se assemelha ou afasta-se dessas correntes de pensamento.  

 Para Lacombe e Heilborn (2003), a teoria clássica, idealizada por Henry Fayol 

no início do século XX, enfatizava a divisão do trabalho em atividades elementares e 

praticamente indivisíveis e a especialização das pessoas na execução dessas 

tarefas, visando a obter ganhos de produtividade. Tinha a visão do homem 

econômico, buscando sempre a máxima eficiência nos seus resultados, e a forma de 

gerenciar era do topo para baixo (da gerência para a produção). De acordo com a 

literatura estudada, a Economia Criativa pouco tem a ver com essa escola, uma vez 

que uma estrutura tão verticalizada como a da teoria clássica poderia ser um 

obstáculo para um pensar criativo. 

 Na terceira década daquele século, a corrente das relações humanas ganhou 

força, buscando conhecer as atividades e os sentimentos dos indivíduos na 

organização, assim como suas interações (homem social). Kill (1997) aponta 

que, para os seguidores dessa tendência, o homem não poderia ser reduzido a um 

ser com comportamento simples e mecânico, sendo ele guiado por um sistema 

social e munido de desejos e necessidades. Mayo, Follet e Barnard foram alguns 

dos estudiosos desse período que identificaram que mudanças nas condições de 

trabalho, barganha de interesses, integração, socialização e grupos informais podem 

trazer significado positivo para as organizações. Entende-se dessa forma que 

a Economia Criativa encontra na corrente das relações humanas alguns traços em 

comum, uma vez que valoriza a individualidade e a flexibilidade no seu modelo de 

gestão.  
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 No fim da década de 1950, como uma evolução da escola dos recursos 

humanos, surgiu a teoria comportamental. Ela tinha ênfase nas pessoas, 

preocupando-se com o comportamento organizacional e com o que motivava o 

indivíduo na organização. Para Motta (1991), ao contrário da teoria clássica, essa 

escola não enfatizava a maximização de resultados (sendo inclusive criticada por 

isso), mas a satisfação dos indivíduos na organização, deixando claro o interesse na 

resolução dos conflitos organizacionais e mostrando-se como um novo conceito 

democrático e humano baseado na equalização do poder. Por concordar com o viés 

dado ao indivíduo na organização, a Economia Criativa também encontra elementos 

junto à teoria comportamental.  

 Mais adiante (mas também na década de 1950), a teoria organizacional se 

depara com a abordagem sistêmica, que justamente identifica a organização como 

um sistema, possuindo relações de interdependência com o meio ambiente. Os 

sistemas organizacionais possuem hierarquia, fronteiras, inputs, outputs, 

diretrizes, objetivos e retratam a organização em um nível técnico, organizacional e 

institucional. Kill (1997) aponta, contudo, que a principal crítica sofrida pela 

abordagem sistêmica é o fato de esta ver a empresa de modo mecanizado, como se 

fosse uma máquina. Percebe-se que a Economia Criativa, embora se assemelhe à 

teoria sistêmica, devido a suas relações de interdependência com 

diversos elementos do meio ambiente, ao mesmo tempo, afasta-se dela por sua 

forma de produção não se assemelhar a uma estrutura mecanizada.  

 Uma última abordagem que pode ser destacada é a contigencialista, que vê a 

organização como um sistema aberto com partes independentes, mas não a 

trata como uma estrutura tão fechada, como faz a abordagem anterior. Nessa 

escola, originada na década de 1960, as soluções não são permanentes, tendo 

sempre que levar em consideração a situação pela qual a organização está 

passando. Segundo essa abordagem, Kill (1997) afirma que cada grupo da 

organização apresenta características próprias e que existe a necessidade de esses 

grupos se integrarem e interagirem entre si, podendo-se concluir que a Economia 

Criativa também encontra nessa escola alguns de seus elementos.  

 Além da discussão sobre as escolas clássicas, pode-se ressaltar também o 

trabalho de alguns autores que exercem papel de fronteira no paradigma tradicional 

de gestão. São eles: Guerreiro Ramos (1989), Mintzberg (1995), Katz e Kahn 
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(1987), Morgan (1996), Simon (1955) e Senge (1998). O quadro a seguir sintetiza 

seus apontamentos, que possuem (ou não) relação com o que é abordado na 

presente pesquisa. Os conceitos que estiverem em negrito são os que, de acordo 

com a literatura estudada, podem possuir comunalidades diretas com a Economia 

Criativa/Indústria Criativa/ambiente criativo, não significando que os demais não 

possam estar contidos indiretamente nos conceitos estudados. A intenção não é o 

aprofundamento nas ideias desses autores, mas mostrar que no paradigma 

tradicional existem correntes e pensamentos distintos acerca da organização, 

fazendo-se necessária uma atenção maior ao contexto da Economia Criativa e a 

maneira como ele pode se inserir nas organizações atuais.  

 

AUTOR ANO DEFENDE CONCEITO(S) 

Guerreiro Ramos 1989 Racionalidade 
Substantiva 

Autorrealização, julgamento ético, 
valores emancipatórios, autonomia. 

Henry Mintzberg 1995 Competências 
Gerenciais 

Relações interpessoais, transmissão 
da informação, tomada de decisão 
dentro e fora da organização. 

Katz e Kahn 1987 Organizações 
como sistemas 
abertos 

Organizações possuem importação, 
transformação, exportação, ciclos de 
eventos, entropia negativa, feedback, 
homeostase, diferenciação e 
equifinalidade. 

Gareth Morgan 1998 Imagenlização da 
organização 

Uso de metáforas (imagens) para 
entender e tratar dos problemas 
organizacionais. Cunho teórico. 

Herbert Simon 1955 Racionalidade 
limitada 

A tomada de decisão do gestor se dá de 
forma limitada. 

Peter Senge 1998 Organização da 
aprendizagem e 
as cinco 
disciplinas 

As organizações que aprendem 
precisam de: domínio pessoal, 
modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizado em grupo e raciocínio 
sistêmico.  

Quadro 8: Pensadores do paradigma tradicional de gestão 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Apesar de a Economia Criativa encontrar elementos em comum com várias 

escolas e correntes supracitadas, chega-se à conclusão de que ela requer espaço 

próprio no fazer administrativo como um todo, uma vez que possui 

características que nenhuma abordagem abraça inteiramente. Uma outra razão pela 

qual a Economia Criativa merece atenção é o fato de não buscar ser definida ou 

englobada como escola de administração, mas como uma tendência 

comportamental, filosófica e gerencial a ser seguida por vários segmentos e 

“escolas” de gestão atual 
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 Uma vez que os estudiosos das escolas e dos paradigmas de gestão foram 

apresentados, conclui-se esta seção por meio da definição e da relação dos 

conceitos de criatividade e criatividade organizacional.  

 A literatura da criatividade (capacidade de criar, produzir ou inventar algo 

novo) aborda a temática geralmente de quatro formas distintas, conforme afirma 

Sakamoto (1999, p. 20): 

 

1. do ponto de vista da pessoa que cria, em termos de sua personalidade, 
valores pessoais, hábitos, atitudes e comportamentos; 2. do ponto de vista 
dos processos mentais, em termos da participação da imaginação, da 
motivação, da percepção, do aprendizado, do pensamento, dos hemisférios 
cerebrais e da comunicação. Nestes estudos, encontramos inúmeras 
sugestões sobre a definição de fases do processo criativo; 3. do ponto de 
vista da influência ambiental e cultural, em termos dos estímulos que 
facilitam a emergência e desenvolvimento do potencial criativo; 4. do ponto 
de vista dos produtos criativos, em termos da novidade e relevância social 
de teorias, invenções e obras artísticas.  
 

 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa irão contribuir e se inserir no 

primeiro e nos dois últimos pontos, pois: o indivíduo criativo e suas habilidades são 

percebidos tanto na figura do artista (na Economia Criativa) quanto do estrategista 

(da Estratégia como Prática, a ser discutida mais adiante); o ponto de vista 

ambiental e cultural, através dos estudos de Economia Criativa, Indústria Criativa e 

ambiente criativo, corrobora a revisão exposta nas sessões anteriores com esses 

nomes, defendendo que um ambiente favorável à criatividade é responsável por 

uma melhoria no potencial criativo de uma organização; são encontrados na 

pesquisa produtos criativos em formatos de soluções gerenciais, estratégias 

inovadoras com o uso da tecnologia e concepções de uma estratégia como prática 

social e criativa.  

 A criatividade provoca discussão quando se discute se é oriunda de um 

indivíduo ou se pode ser adquirida com treinamento. Panizza (2004) lamenta que 

nos dias de hoje a criatividade ainda seja vista como um dom, algo que não pode ser 

desenvolvido. Para esse autor, não é necessária uma habilidade especial para ser 

criativo, e todas as pessoas, em maior ou menor grau, o são. Nota-se que o autor 

acaba se contradizendo, uma vez que, se um indivíduo possui criatividade em menor 

grau, ele pode ser considerado não criativo para uma determinada tarefa. Mesmo 

assim, acredita-se que todas as pessoas podem, com mais ou menos esforço, 
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desenvolver a criatividade em prol dos objetivos de uma organização. Panizza 

(2004) complementa que algumas pessoas são criativas quando dominam bem um 

assunto e outras são capazes de sugerir ideias criativas independentemente da área 

do conhecimento humano. Jackson e Messick (apud DACEY, 1989) abordam quatro 

características da personalidade criativa, as quais contêm quatro aspectos a serem 

observados:  

a) Tolerância para incongruências, tendência a fazer coisas não usuais e a 

quebrar regras e capacidade de causar surpresa; 

b) Capacidade de análise objetiva e subjetiva (intuitiva), geração de ideias 

funcionais e criativas, capacidade de adequação de ideias ao contexto 

apresentado e geração de satisfação no “observador”;  

c) Capacidade de manter a mente livre de preconceitos e aberta a novas 

experiências e informações, flexibilidade que gera transformações pessoais 

ou no próprio meio ambiente, capacidade de reinterpretar regras em vez de 

simplesmente quebrá-las e capacidade de autoestimulação; 

d) Combinação de pensamento reflexivo e intuição “espontânea”, produção 

de soluções complexas de uma forma simples, capacidade de simplificação/ 

condensação e desejo insaciável de saber. 

 

 Pode-se notar que os estudiosos da criatividade acabam concordando com os 

autores da Economia Criativa (Howkins e Florida), ao afirmarem que ela pode ser 

desenvolvida e que um ambiente favorável à criatividade contribui para tanto. Apesar 

disso, é importante ressaltar que na Economia Criativa a criatividade não atua 

apenas no campo das ideias, com um viés inovativo, artístico, lúdico. O “criativo” tem 

sentido paradigmático e permeia os diversos setores econômicos, como criação, 

produção, distribuição, mercado e consumo. A criatividade na Economia Criativa 

apresenta, portanto, uma perspectiva econômica, devendo estar atrelada aos 

objetivos organizacionais. 

 A concatenação da criatividade com a organização é chamada de criatividade 

organizacional, a qual, segundo Zanella (2003), está relacionada com o processo de 

criação, com a pessoa criativa, com o produto e com o ambiente de trabalho. No 

ambiente organizacional, Andrews e Smith (1996) afirmam que a criatividade está 

voltada para ações que geram novidade significante em termos de atividades e 
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processos, originando inovações para o mercado, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma oferta de valor e gerando vantagem competitiva para 

organização.  

 Silva Filho (2005) afirma que em ambientes corporativos a criatividade tem 

um papel importante, uma vez que a personalidade humana não é estática, e sim 

um elemento dinâmico que evolui com experiências de oportunidades, devendo a 

organização prover suporte à cultura de criatividade. Entende-se, então, que os 

indivíduos criativos precisam ser estimulados dentro do ambiente organizacional, 

para, a partir disso, tornar constante o pensamento criativo como um todo. Motta 

(1995) concorda, afirmando que a existência de estímulos à criatividade é essencial, 

tendo em vista que a complexidade e a dimensão das organizações levam, quase 

sempre, sua comunidade à conformidade e à proteção das condições existentes, 

não indo ao encontro das novidades. 

 Na organização, segundo Silva e Rodrigues (2007), os fatores que propiciam 

a criatividade são: suporte organizacional da chefia e dos colegas de trabalho; 

estrutura organizacional; liberdade e autonomia; salário e benefícios; ambiente 

físico; comunicação e participação. Fica evidente que esses fatores corroboram a 

literatura abordada previamente, que afirma que um ambiente criativo, com seus 

valores e estrutura bem delineados, favorece a disseminação da criatividade na 

organização. 

 
 
 

2.3 MÚSICA COMO AMBIENTE CRIATIVO E NEGÓCIO 

 

 

 Como a categoria de trabalho a ser investigada nesta tese é a das bandas 

musicais, em alguns tópicos será abordado como a música está se beneficiando da 

Economia Criativa para lograr resultados. 

A indústria da música sofreu significativas transformações nos últimos trinta 

anos. O que antes consistia em um monopólio das grandes gravadoras, no tocante a 

produção, divulgação, distribuição e controle do consumo de trabalhos musicais, 

hoje realiza as suas funções de forma fragmentada e independente. Conforme 

afirma Pinto (2011), na década de 2000, houve um barateamento dos computadores 
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e de reprodutores de mídias (no caso, CDs), o que gerou um aumento na fabricação 

de cópias caseiras, a chamada pirataria. Porém, esse contexto também trouxe a 

popularização do formato MP3 (mídia digital de tamanho reduzido sem tanta perda 

de qualidade), aumentando as possibilidades de distribuição digital gratuita de 

arquivos de música em massa. Além disso, softwares de reprodução e distribuição 

desses arquivos pela internet foram criados, fazendo com que a divulgação e a 

distribuição de um trabalho musical adquirissem custos praticamente nulos. 

Paralelamente a essa realidade, a era digital e a década em questão também 

proporcionaram a proliferação dos estúdios caseiros, fazendo com que músicos 

conseguissem qualidade em trabalhos feitos em suas próprias residências. Hoje, 

Pinto (2011) afirma que a produção, a distribuição e a divulgação de música podem 

acontecer através de formas autônomas e independentes. Qualquer artista 

consegue gravar e distribuir sozinho o seu trabalho com uma estrutura própria, não 

dependendo mais da antes monopolista indústria fonográfica. 

Gravadoras e selos importantes estão competindo de igual para igual com 

artistas independentes e qualquer pessoa pode gravar um vídeo amador, postar no 

Youtube e alcançar reconhecimento nacional em questão de horas. Artistas e 

produtores culturais expandem os limites das artes por meio de suas redes, agora 

suportadas também por equipamentos digitais. Ainda de acordo com o Panorama 

Setorial da Cultura Brasileira, “66% dos produtores culturais usam redes sociais, 

como o Facebook, como ferramenta de trabalho” (JORDÃO; ALLUCI, 2012, p. 62). 

Para Nogueira (2008), nesses novos tempos, qualquer músico pode mostrar o 

seu trabalho e alcançar o seu público consumidor. Para ingressar nessa tendência, 

basta aos artistas terem registros junto às principais mídias sociais para divulgarem 

suas músicas, como Facebook, Google+,Twitter, Soundcloud, entre outros.  

É justamente nessa oportunidade trazida pelas novas tecnologias digitais que 

a Economia Criativa atua. Artistas usam a internet para vender seus trabalhos em 

formatos digitais em plataformas como Itunes e Amazon. Outro exemplo de 

ferramenta possibilitada pela era digital é o crowdfunding, que Belleflame, Lambert e 

Schwienbacher (2011) definem como um pedido aberto à internet para recursos 

financeiros em forma de doação monetária, algumas vezes em troca de um produto 

futuro ou recompensa. Artistas de todo o Brasil, principalmente músicos, estão se 

beneficiando dessa ferramenta, disponibilizando pedido de doação em sites de 
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crowdfunding, como comecaki.com.br, vakinha.com.br e embolacha.com.br. Como 

recompensa pela doação, os artistas oferecem CDs autografados, entradas para a 

festa de lançamento e espaço de divulgação no site pessoal deles.  

A internet em si também remunera músicos por seus trabalhos expostos 

online. O Youtube paga a artistas que colocam um vídeo em seu site baseado em 

quantidade de visualizações de seus clipes, assim como quantidades de cliques nos 

anúncios que neles aparecem. O Creative Commons, criado a partir de um acordo 

entre o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e o YouTube, 

estabelece o pagamento de 2,5% da receita bruta desse site por exibição de 

músicas protegidas, afirma Funarte (2011). Gropai (2009) complementa que, além 

de ser um meio para a venda de produtos, a internet possibilita conseguir público e 

locais para shows, contribuindo para o sustento da carreira. 

 Apesar de essas oportunidades estarem cada vez mais em evidência, os 

músicos do Brasil estão recém atentando para essa realidade. Acredita-se que, com 

o passar dos anos e com o desenvolvimento das pesquisas sobre Economia Criativa 

e música, vai ser possível para os músicos brasileiros alcançarem um patamar maior 

no cenário internacional.   

 Para Salazar (2010), atualmente, na música existem três formas de negócios: 

show business (cadeia produtiva que gira em torno de shows e do artista), indústria 

fonográfica (comércio de CDs, DVDs e formatos digitais) e propriedade intelectual 

(licenças e usos de direitos autorais). Para o autor, não existe mais o grande 

mercado, o grande hit, a grande estrela da música, mas milhares de micromercados, 

mini hits e artistas satélites.  

  Seguindo esse direcionamento, existem várias possibilidades de trabalho na 

área musical, podendo o profissional atuar em uma ou em várias delas: 

a) banda cover – um dos sujeitos de pesquisa deste trabalho, a banda cover 

não se preocupa em compor sucessos e seu repertório contém apenas 

músicas de outros artistas. Quando uma banda cover sai da informalidade e 

se converte em empresa, deve ficar atenta a tributos oriundos de direitos 

autorais de terceiros; 

b) banda ou orquestra de baile – também sujeito desta pesquisa, é um tipo de 

banda cover que anima eventos com apresentações com maior duração do 

que a média (cerca de quatro horas de show), geralmente com repertório de 
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terceiros. Orquestras de baile em geral são organizações com equipe, 

estrutura e organograma maiores do que as das bandas cover simples. 

Contêm no seu repertório músicas de diversos estilos, desde as mais calmas 

até as mais agitadas, justamente para compor a sonorização em todos os 

momentos de um evento.  

c) composição (autor) – artista que se dedica à composição de músicas, à sua 

execução e/ou à venda delas para outros artistas. Quando um compositor 

apresenta suas músicas em shows, pode contar com banda com estrutura 

semelhante às bandas cover. Também participa do trabalho como sujeito da 

pesquisa; 

d) banda autoral – a banda autoral busca reconhecimento por suas 

composições próprias e seus shows contam com menos da metade de seu 

repertório formado por músicas de outros artistas. Em estrutura, também se 

assemelham às bandas cover;  

e) arranjador – artista que se dedica a fazer versões e arranjos de músicas de 

terceiros; 

f) DJ (rádio, show, festa, boate) – apesar de muitos não considerarem o DJ 

(disk jockey) um músico, esse profissional atua em festas reproduzindo 

músicas em seus equipamentos eletrônicos;  

g) orquestra sinfônica – músicos que compõem um conjunto numeroso de 

instrumentistas, geralmente tocando músicas eruditas, sendo a orquestra 

estadual, municipal (empregos públicos) ou particular; 

h) ensino (licenciatura) – músicos que se dedicam a ensinar música, seja em 

escolas particulares, seja no ensino médio, seja em conservatórios, seja em 

instituições estaduais ou federais; 

i) sonorização para eventos – empresas especializadas em sonorizar eventos. 

Possuem amplificadores de som, mesas de som, microfones e demais 

equipamentos necessários para preencher uma locação de som; 

j) empresariamento artístico (management) – profissional responsável por 

agenciar a carreira de um músico; 

k) agenciamento (booking) – profissional que trata da agenda de shows e de 

compromissos do músico; 
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l) produção executiva (show ou disco) – responsável pela engrenagem não 

musical de um show ou disco, como locação de equipamentos, parcerias, 

contratos, hospedagem dos músicos etc.;  

m) técnica (som, luz, palco) – profissionais responsáveis em transparecer 

para o público o show do artista da melhor forma possível. A técnica pode 

salvar um show de uma banda ruim ou estragar o de uma banda excelente, 

sendo imprescindível um alto nível de profissionalismo desses atores.  

n) produção artística (disco ou show) – profissional que coordena 

movimentos, posicionamentos, iluminação e demais elementos cênicos que 

compõem um show musical; 

o) casa de show, teatro, boate, bar (música ao vivo) – empreendimentos que 

se utilizam dos serviços musicais como diferencial; 

p) produção fonográfica (gravadora), edição musical (editora) e distribuição de 

discos (distribuidora) – empresas que financiam, produzem e distribuem CDs 

e DVDs; 

q) comércio de instrumentos, equipamentos e acessórios – empreendimentos 

que comercializam artigos musicais; 

r) fabricação e reparo de instrumentos, equipamentos e acessórios – 

profissionais (chamados de Luthiers) ou empresas que produzem, regulam e 

fazem a manutenção de instrumentos musicais;  

s) trilha sonora – agentes que trabalham na criação de música para 

publicidade, jogos, teatro, cinema, moda etc.;  

t) estúdio de ensaio – empreendimentos em que os músicos ensaiam para 

seus shows; 

u) estúdio de gravação – responsável pela gravação e mixagem do áudio das 

músicas do artista. Para Coelho (2014), os estúdios representam um dos elos 

fundamentais da cadeia da música, sem o qual não seria possível veicular o 

produto musical em qualquer outra plataforma. Hoje, na maioria dos casos de 

artistas em início de carreira, a música gravada serve muito mais para a 

promoção do artista do que como produto final, que cada vez mais passa a 

ser o seu show; 

v) marketing cultural – profissionais responsáveis pela elaboração e captação 

de projetos musicais, geralmente sob a forma de editais; 
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w) produtora de vídeo – agência que produz clipes, documentários, DVDs.  

  Pode-se notar que o campo de atuação da indústria musical dá margem de 

trabalho a vários tipos de profissionais que não são músicos propriamente ditos. 

Empresários podem abrir casas de shows voltadas para a música, designers podem 

se especializar em produção de material artístico musical, especialistas em captação 

de recursos podem voltar seus esforços para editais específicos de projetos 

musicais e comerciantes podem escolher vender CDs e DVDs piratas na 

informalidade. Também é comum um indivíduo possuir duas ou mais atividades das 

listadas acima. O autor deste projeto é, por exemplo, compositor, produtor musical, 

músico cover, professor de música e compositor de trilhas sonoras.  

 Dessa forma, podemos constatar que as bandas musicais, apesar de lidarem 

com um produto “artístico” e se inserirem na Economia Criativa (como abordado 

anteriormente), também possuem características de empresas tradicionais, cabendo 

serem analisadas das duas formas e sendo relevante um estudo sobre a interface 

entre esses vieses. 

 

2.4 CONCEPÇÃO E DINÂMICA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA 

 

 

2.4.1 Estratégia Genérica 

 

 

 De forma a definir e entender a Estratégia como Prática, um dos pilares desta 

pesquisa junto com a Economia Criativa (anteriormente discutida), faz-se 

necessária a compreensão sobre estratégia e gestão, assim como a menção dos 

principais autores que relacionam esses elementos dentro de um contexto histórico.  

 Na década de 1960, Kenneth Andrews é um dos pioneiros na discussão entre 

gestão e estratégia. Para Andrews (1987), a escolha de uma estratégia 

adequada depende da identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

(em inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, formando a sigla 

SWOT) que rondam o ambiente organizacional. A figura a seguir ilustra tal visão.  
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Figura 6: SWOT 
Fonte: Serra, Torres e Torres (2003). 

 
 

 Esse ambiente representa todas as condições externas que afetam a 

empresa, portanto, a estratégia seria não somente o diálogo entre ambiente e 

organização, mas também um padrão de decisões que envolvem todos os níveis 

dela. As ideias de Andrews e seus colegas, chamadas por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) de escola do design, serviram de base para as escolas de 

estratégia que vieram a seguir. Apesar disso, as posições desse autor (Andrews) 

receberam críticas por serem racionalistas demais, com perspectivas puramente 

financeiras, e praticadas apenas pela cúpula das organizações. 

 Chandler (1962) estuda os fatores que compõem a estrutura 

multidivisional das organizações, analisando mudanças econômicas, inovações 

tecnológicas, dificuldades enfrentadas na gestão, técnicas gerenciais utilizadas e o 

perfil dos executivos, concluindo que a estrutura de uma organização deve seguir 

sua estratégia. Apesar de ser amplamente criticado pela visão de que a estrutura de 

uma organização é dependente de sua estratégia, o simples fato de o autor ter 

alinhado estrutura e estratégia o tornou uma importante referência em estudos 

nessa área, influenciando uma grande corrente de pesquisadores.  

 O pesquisador Igor Ansoff ganhou, nos anos 1980, reconhecimento por ser 

um dos primeiros a definir e disseminar o planejamento estratégico, ferramenta que 

proporciona um alinhamento entre os objetivos de uma organização e os meios para 

alcançá-los (CANHADA; RESE, 2009). Whipp (2009) afirma que, para Ansoff, a 

estratégia e o planejamento passaram a ser vistos como sinônimos, defendendo a 
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implementação de uma administração estratégica, coordenando o planejamento 

estratégico e a implementação desse planejamento, mais uma vez focando a alta 

cúpula organizacional e recebendo críticas de autores posteriores nesse 

quesito. Para Faulkner e Campbell (2003), esse pensamento determinista e racional 

gerou problemas pelo fato de as empresas não formularem estratégias em 

processos mecanicistas e poucas vezes as colocarem em prática quando 

desenvolvidas dessa forma, sendo mais comum que as estratégias surgissem 

através de triagem e erro com ajustes para se adequar aos acontecimentos 

seguintes.  

 Na perspectiva de Michael Porter, a estratégia é tratada como um 

posicionamento de mercado que visa buscar vantagem competitiva junto aos 

concorrentes. Para tanto, a organização deve estudar e analisar a concorrência para 

adotar a melhor estratégia possível. Porter (1986) apresenta cinco forças que regem 

a concorrência: ameaça de novos entrantes; poder de negociação dos compradores; 

ameaça de novos produtos ou serviços substitutos; poder de negociação dos 

fornecedores; e rivalidade entre as empresas existentes.  

 

Figura 7: As cinco forças de Porter 
Fonte: Porter (1992). 

 
 

 O autor também apresenta o conceito das estratégias genéricas, a partir do 

qual escolher bem uma dessas estratégias e usá-la adequadamente pode fazer com 

que uma organização obtenha vantagem competitiva. Seriam elas: liderança em 

custo total (produção de um produto ou serviço com menor custo), diferenciação 

(possuir um produto ou serviço inovador) e enfoque (definir apenas um segmento de 
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mercado para atuar e também utilizar estratégias de liderança em custo ou 

diferenciação no segmento escolhido). Porter ainda aborda o conceito de cadeia de 

valor, que implica a preocupação e o estudo das diferentes relações existentes na 

cadeia de um processo na criação de um produto ou serviço por parte de uma 

organização, desde a compra de uma matéria-prima até a venda de um 

produto/serviço, para se obter vantagem competitiva. O autor entende que, se 

existem estratégias genéricas a serem seguidas, será no estudo da cadeia de valor 

que se entenderá quais atividades e processos geram lideranças nos custos e são 

as fontes de diferenciação (PORTER, 1992).  

 As perspectivas de Porter mudaram o paradigma sobre pensamento e 

estratégia, antes de “dentro para fora” para de “fora para dentro”, fazendo com que 

as estratégias passassem a ser formuladas a partir da análise das condições 

externas, desconsiderando as capacidades e os recursos internos da organização, a 

tecnologia ou a inovação, segundo Santos (2013). Por também defender modelos 

universais, não levando em consideração a organização ou o contexto social em que 

se está atuando, Porter também foi alvo dos mesmos críticos dos autores 

supracitados.  

 Corroborando as ideias de Porter sobre buscar vantagem 

competitiva, Prahalad e Hamel (1998) defendem que as organizações devem focar 

seus esforços estratégicos naquelas competências essenciais que as fazem 

lucrativas e diferenciadas, oferecendo produtos/serviços de qualidade no 

mercado. As competências essenciais (ou core competences) oferecem reais 

benefícios ao consumidor, são difíceis de imitar e proveem acesso a uma ampla 

variedade de mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1998). Para Tampoe (1994), as 

competências essenciais devem ser: essenciais para a sobrevivência da 

organização; invisíveis para a concorrência; difíceis de serem imitadas; clínicas para 

a organização; uma mistura de recursos, habilidades e processos; e sustentáveis 

através do tempo.  

 Na década de 1990, duas correntes podem ser percebidas: a visão baseada 

no conhecimento e a abordagem cognitiva. A primeira foca o interior da organização 

para explicar seu desempenho, enfatizando o recurso interno, a aquisição, a 

manutenção e utilização do conhecimento e a interação dinâmica desses elementos 

internamente (WHITTINGTON, 2007). Em contrapartida, a abordagem cognitiva 
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estuda o papel da cognição ao desenvolver estratégias e credita ao pensamento 

estratégico a chave do processo da estratégia como um todo, como afirmam 

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005). Dessa forma, o fazer estratégia não 

vem de uma racionalidade, mas da criação coletiva da mente dos dirigentes. Logo, a 

formulação da estratégia vai ocorrer baseada em interpretações compartilhadas da 

realidade. Henry Mintzberg é um crítico do pensamento clássico da estratégia, 

reconhecido como pesquisador que começou a humanizar esse campo de 

estudo introduzindo temáticas até então não exploradas junto à estratégia 

organizacional, como poder, política, cultura, cognição e aprendizagem. Ele aborda, 

à luz do conceito de estratégia emergente, um comportamento que surge de forma 

não intencional e se instala na organização. A estratégia emergente, conforme 

destaca Santos (2013), é essencialmente incremental e adaptativa, mas isso não 

implica uma evolução que não possa ou não deva ser analisada, gerida e 

controlada.  

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) abordam as escolas de estratégia e as 

divide em dez, cada uma representando um pressuposto fundamental da formação 

da estratégia empresarial, que podem ser combinadas e integradas para explicar a 

natureza e o processo estratégico da organização. Dois grupos maiores são 

categorizados.  

 O primeiro corresponde às escolas prescritivas, aquelas que mostram como a 

estratégia deve ocorrer nas organizações. Nessa divisão, estão: a escola do design, 

que vê a estratégia como uma concepção, conforme ressalta Andrews (1987), 

supracitado; a escola do planejamento, que aponta a estratégia como um processo 

formal, representada pelo pensamento de Ansoff (1991); e a escola do 

posicionamento, que trata a estratégia como um processo de busca de vantagem 

competitiva em um segmento da indústria e que tem como principal nome 

Michael Porter. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) criticam as escolas 

prescritivas, uma vez que para eles a realidade das organizações é mais complexa e 

diferente do que o mero resumo de modelos determinados, além de afirmarem que 

estratégia não surge necessariamente da cúpula organizacional, e sim de todos os 

agentes de organização.  

 O segundo grupo ou categoria refere-se às escolas descritivas, as que 

descrevem o processo de formação da estratégia. Cada escola possui um elemento 
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que se sobressai: liderança (escola empreendedora); cognição humana dos 

estrategistas (escola cognitiva); aprendizagem organizacional (escola do 

aprendizado); relações políticas e de poder (escola do poder); formulação de 

estratégia como processo coletivo (escola cultural); ambiente organizacional em 

seus aspectos econômicos e institucionais (escola ambiental); e processos de 

transformação e suas tipologias organizacionais (escola de configuração). 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) descrevem os pressupostos de cada escola e 

dão preferência à escola da aprendizagem organizacional, por dar ênfase à 

experiência na organização e à habilidade dos indivíduos que nela se encontram, 

mostrando a preocupação não apenas sobre questões estratégicas, mas também na 

própria dinâmica organizacional.  

 Embora Mintzberg e os outros autores também sejam passíveis de críticas a 

serem vistas posteriormente, suas obras são vitais para compreender o 

aparecimento da Estratégia como Prática, explanada na seção seguinte. Whittington 

(2006) finaliza classificando as abordagens sobre estratégia em quatro escolas: 

clássica, processual, evolucionária e sistêmica. 

 

 
Figura 8: Escolas de abordagens sobre estratégia 

    Fonte: Whittington (2006). 
 
 

 A abordagem clássica de estratégia tem como característica o fato de o 

planejamento poder antecipar mudanças de mercado, tendo como principal objetivo 

o lucro. Para Volberda (2004), as teorias clássicas defendem a estratégia como um 

processo de planejamento formal e hierárquico. Logo, o sucesso ou o fracasso são 

determinados através da qualidade do planejamento, da análise e do cálculo 

gerencial. As abordagens processual e evolucionista indagam-se sobre a eficiência 
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do planejamento a longo prazo, considerando que as estratégias surgem de 

operações diárias e rotineiras.  

 Segundo Whittington, (2002), os evolucionistas, apesar de buscarem garantir 

a lucratividade, consideram os mercados imprevisíveis para justificar investimentos 

em planejamento a longo prazo. Os processualistas descartam a formalidade 

clássica e vêem a estratégia com algo que é projetado, preocupando-se com os 

processos de negociação política, o ajuste dos vieses cognitivos gerenciais e a 

construção de habilidades e competências essenciais. Por seu turno, a abordagem 

sistêmica defende que as organizações podem planejar e interferir nos ambientes 

nos quais estão inseridas. Whittington (2002) complementa que, nessa escola, o 

melhor caminho para se desenvolver uma estratégia é jogar pelas regras locais, uma 

vez que os modos de estratégia estão inseridos no sistema social e seus processos 

e objetivos podem ser racionais, concordando com os critérios dos grupos 

dominantes do local. 

 

 

2.4.2 Estratégia como Prática  

 

 

 

 

 Uma vez abordadas as principais correntes sobre estratégia no decorrer da 

história, a Estratégia como Prática se apresenta como uma evolução e 

combinação de alguns pensamentos de tais correntes. Ao mesmo tempo que não 

podemos negar as contribuições anteriores (Porter, Ansoff e Andrews) ao 

pensamento em estratégia, Whittington (2007) ressalta que tais modelos podem ser 

válidos em alguns contextos sociais, especialmente nos Estados Unidos, porém não 

podem ser generalizados como os únicos viáveis existentes. Para Mintzberg e 

Lampel (1999), as pesquisas e os estudos clássicos sobre estratégia fracassam por 

quererem olhar o processo em partes e não no todo, acreditando em modelos pré-

formatados e universais como suficientes para solucionar os problemas estratégicos 

das organizações. Arvidsson, Holmström e Lyytinen (2014) argumentam que, por 

esse motivo, a pesquisa em estratégia perde de vista os seres humanos, os atores 

das organizações e, portanto, um olhar social.  

 Rubo (2013) comenta ainda que de acordo com esses estudos percebe-se 

uma efetiva relação com a abordagem militar: propósito de aumentar a quota de 
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mercado (conquistar território), que somente se consegue aumentando o mercado 

ou ganhando da concorrência, sendo o objetivo final aumentar o lucro (riqueza). 

Para Peppar, Galliers e Thorogood (2014), parte do problema é que sempre houve 

um foco na investigação de gestão estratégica, deixando de lado a prática, 

enfatizando geralmente os modelos normativos que dela decorrem. Para atuar 

nessa problemática, a Estratégia como Prática (Strategy as Practice, em inglês), 

neste trabalho representada pela sigla EcP, busca a análise da estratégia de forma 

distinta da perspectiva inicial moderna (JARZABKOWSKI, 2003), dirigindo o olhar 

sobre o estrategista, em sua performance e no modo como desempenha seu 

papel. Desse modo, essa corrente tenta examinar atividades, discursos, rotinas e 

conversas dos gestores que participam da formação da estratégia nas 

organizações. Assim, estratégia não seria algo que a organização possui, mas 

sim algo que seus membros constroem por atuar em interação no momento da sua 

prática social, conforme Whittington (1996). Pacagnam et al. (2011) complementam 

que, sendo estratégia uma prática social, ela sugere abordagens menos 

quantitativistas e mais flexíveis na condução de suas avaliações.  

 A Estratégia como Prática na abordagem social pode ser considerada menos 

relevante do que é na comunidade científica, acadêmica, de investigação. Porém, 

ela faz um recorte quase paradigmático na ciência estratégica, na medida em que 

descentraliza, socializa e abre a possibilidade de pensar e agir estrategicamente, 

não centralizada na cúpula pensante, e sim em toda a organização. Nesse sentido, 

busca-se delimitar o termo social para a compreensão plena de suas significações 

na pesquisa.  

 No sentido léxico3, social abrange: viver ou preferir viver em uma comunidade 

ao invés de sozinho; a sociedade humana e suas subdivisões; as características da 

experiência, do comportamento e da interação de pessoas formando grupos; o 

propósito de promover companheirismo, atividades comunitárias; o engajamento em 

serviços sociais; certas espécies de animais que vivem juntas em colônias 

organizadas; espécies de plantas que crescem juntas em uma grande área. 

 Para efeito deste estudo, entende-se o social conjugado com a Estratégia 

como Prática como algo que busca fazer relação com sociedade, socializar, 

socialização, sócio, parceiro, colaborador, cooperador, associado, algo que 

                                                           
3
 Collins Dictionary (2015). 
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dissemina e que se constrói entre, no conjunto, no seio de uma organização, 

instituição, grupo que entra em contraposição a individualização, centralização, 

isolamento, exclusivismo, dicotomia do pensar e fazer. Dessa forma, a Estratégia 

como Prática rompe a tradição clássica elitista do estrategista único, pensante, 

privilegiado, possibilitando e aproveitando as percepções, abordagens e questões 

para aperfeiçoar e dar mais consistência à própria estratégia organizacional.  

 Na Estratégia como Prática, vê-se a estratégia como as atividades das 

organizações, ou seja, tipicamente, a interação de pessoas, em vez de algo que as 

empresas possuem. Nessa perspectiva, Johnson, Melin e Whittington (2003) 

ressaltam que duas perguntas precisam ser respondidas: o que as pessoas 

envolvidas no processo estratégico realmente fazem? Como elas influenciam os 

produtos desse processo? Constata-se, então, que a EcP busca descrever como as 

pessoas de diversos níveis hierárquicos da organização influenciam e 

contribuem para a estratégia da organização como um todo, abandonando alguns 

conceitos dos estudos clássicos sobre estratégia que afirmam que apenas a alta 

cúpula empresarial pode participar de uma ação estratégica.  

 Para a compreensão da Estratégia como Prática social, Reed (1989, p. 22) 

propõe cinco fatores a serem analisados:  

 

classe de ações nas quais os praticantes estão engajados como membros 
de uma comunidade ou prática; os conceitos por meio dos quais certos 
objetivos ou problemas compartilhados são identificados de um modo 
significativo pelos praticantes como base para o engajamento em interações 
recíprocas; os objetivos ou problemas por meio dos quais a prática é 
tomada e como é comunicada por meio do vocabulário conceitual dos seus 
praticantes; os meios ou recursos (material ou simbólico) por intermédio dos 
quais o alcance de projetos importantes é buscado; as condições 
situacionais ou limitadoras sob as quais as atividades recíprocas, os 
recursos que elas requerem e as relações que engendram entre os seus 
praticantes são configurados e conduzidos. 

 

 Nota-se que esses fatores enfatizam ações e suas relações com os atores 

envolvidos (razão da expressão prática social adotada), e neste trabalho acredita-se 

que eles podem contribuir com informações significativas para o delineamento 

estratégico das organizações. Isso leva ao que Jarzabkowski, Balogun e Seidl 

(2007) acentuam como um aspecto de extrema importância para a visão da EcP: a 

contextualização das microações, levando em conta o contexto no qual estão 

inseridos os atores.  
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 Wilson e Jarzabkowski (2004) chamam a atenção, conforme ilustração 

abaixo, para a importância de se relacionar em níveis micro e macro nas 

organizações. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Visão relacional de macro e micro práticas 
Fonte: Wilson e Jarzabkowski (2004). 

 

 
 Para Whittington (2004), o âmbito micro é importante para a estratégia por 

três razões: a existência de resultados medíocres obtidos no 

nível organizacional, decorrentes da negligência das microatividades; a convicção do 

pesquisador de que a vantagem competitiva sustentável está no detalhe, em vez do 

óbvio; e a responsabilidade do gestor que está atuando nas atividades que ocorrem 

nesse nível. 

 Johnson, Melin e Whittington (2003) destacam que uma das principais 

características da Estratégia como Prática é a pluralidade, de diversas formas: 

pluralidade de níveis de análise, desde as microatividades até as organizações e 

instituições, e principalmente a relação entre esses níveis; pluralidade de atores, 

pois, diferentemente das correntes tradicionais, que consideram apenas o alto 

escalão, a EcP leva em conta outros atores de outros níveis hierárquicos, tanto 

internos quanto externos à organização; pluralidade de variáveis 

dependentes, buscando trabalhar com diversas variáveis, no nível dos 

indivíduos, dos grupos de desenvolvimento da estratégia, das ferramentas e dos 

sistemas de planejamento; pluralidade de teorias, já que, uma vez que tantas 

variáveis são consideradas, seria impossível que apenas uma teoria desse todas as 

respostas para as questões indicadas. Desse modo, a leitura dessas pluralidades 

faz com que a EcP não tenha nascido como uma nova teoria, mas como uma 

mudança de foco sobre a relevância de todas as teorias (JARZABKOWSKI, 2003). 

Nesse sentido, Pacagnam (2011) afirma que tem sido comum o estudo da estratégia 

a partir da combinação de alternativas independentes, como grupo de foco, 

entrevistas em profundidade, da pesquisa etnográfica, da fenomenologia e da 

Níveis macro: 

instituições sociais, 

econômicas e 

políticas 

Níveis micro: discursos, 

atos, pensamentos e 

gestos 

Níveis coexistem em uma tensão 

relacional de constituição e explicação 

mutua, interagindo por meio de uma 

gama de fatores intermediários 
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Ground Theory, justamente sendo esta última a forma de coleta e análise de dados 

a ser utilizada nesta pesquisa e a ser explanada na seção metodológica deste 

trabalho. 

  Whittington (2006) propõe um modelo de abordagem prática para o 

estudo da estratégia, ilustrado a seguir:  

 

 

Figura 10: O modelo de Whittington 
Fonte: Albino et al. (2010). 

 

 Na ilustração que representa o modelo, os vários atores, incluindo a cúpula, 

assessores e gerentes (A, B e C), encontram-se imersos na organização, na qual 

existem tanto as rotinas culturais quanto as institucionais (1-4). O elemento D não 

pertence ao quadro da organização, mas participa de atividades estratégicas, 

interpretando episódios e rotinas organizacionais (IV) em contextos extra ou 

intraorganizacionais, através de práticas estratégicas pertencentes ao meio 

organizacional (1, 2, 3) ou por meio de uma nova prática (4) existente no ambiente 

extraorganizacional. Esse modelo, portanto, propõe a experiência de agentes 

internos ou externos inter-relacionados, sendo estruturado em três grandes 

dimensões que se relacionam, explicadas a seguir: 

a) práticas – correspondem a rotinas, conceitos, ferramentas, ideias e 

procedimentos para “fazer a estratégia” (strategizing), os quais serão 

legitimados pelas normas com base em experiências passadas; são formas de 

comportamentos de rotina compostas por vários elementos que se inter-relacionam, 

podendo ser vistas como unidades de análise para estudar o modo com as 
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comunidades se constroem em campos organizacionais, conforme 

afirmam Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007); 

b) práxis – refere-se ao trabalho de se fazer a estratégia, incorporando não só a alta 

administração, mas trazendo também uma sequência de 

episódios, acontecimentos, projetos e conversas estratégicas. Sztompka (1991) 

define a práxis como uma rede de conexão entre atores e sociedade, enquanto 

Whittington (2006) a concebe como uma performance artística e de improvisação, 

sendo ela a própria ação. Tanto a prática quanto a práxis sugerem que estão 

relacionadas com o fator talento, defendido por Florida (2011) na seção sobre 

Economia Criativa, pois as ações dos indivíduos talentosos presentes no ambiente 

criativo podem influenciar diretamente as ações estratégicas das organizações às 

quais eles pertencem. Esses elementos também podem ser relacionados com o item 

tecnologia, proposto pelo mesmo autor, uma vez que na Economia Criativa as 

práticas estratégicas e as microações por elas possibilitadas devem ser providas 

através de uma estrutura tecnológica apropriada. O subcapítulo seguinte 

(correlacionando teoria, prática e práxis) apresenta uma visão da práxis com um 

sentido mais amplo, porém, com o mesmo fundamento.  

c) praticantes – funcionários ou não do alto escalão organizacional que realizam o 

fazer estratégico. Reckwitz (2002, p. 250) especifica os praticantes como os “atores, 

as pessoas que utilizam as práticas ao realizar a práxis para chegar ao strategizing 

(fazer estratégico) nas organizações”. Mais uma vez, sugere-se relacionar os 

estrategistas com os fatores talento e tolerância citados por Florida, pois são os 

indivíduos com talento e vindos de diversas origens que podem acabar se tornando 

os estrategistas nas organizações em ambientes criativos. Pode-se fazer uma breve 

relação das competências e habilidades dos estrategistas de diversos níveis 

hierárquicos em fazer estratégia com o conceito de capacidades dinâmicas. Para 

Nelson (1991), o conceito trata da capacidade da organização de se adaptar frente 

ao dinamismo do ambiente. Dentre as habilidades necessárias para internalizar 

essas capacidades, Andreeva e Chaika (2006) citam o desenvolvimento de 

habilidades não específicas, explanando que tal capacidade permite que indivíduos 

de uma organização ajam em prol de qualquer tipo de mudança, mesmo que não 

esteja ligada às suas atividades operacionais cotidianas. Fazendo relação com os 

princípios da Estratégia como Prática, alguns indivíduos de um nível organizacional 
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“não estratégico”, em um primeiro momento, possuiriam tal capacidade e, por isso, 

seriam de valia para as decisões estratégicas. 

 Na prática, o modelo de Wittington (2006) preocupa-se com aqueles que se 

tornam estrategistas (os praticantes) e como chegaram a esse posto, com o que 

eles fazem e os efeitos que produzem (a práxis), com os tipos de tecnologias, 

conceitos e ideias que usam e com a sua origem (as práticas). A interseção dessas 

três dimensões é identificada como strategizing, ou o fazer estratégico em sua 

essência. A figura a seguir ilustra essas dimensões.  

 

                          Figura 11: Dimensões do modelo de Whittington 
                          Fonte: Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007). 

 

 Para fins desta pesquisa, o desenvolvimento dessas três dimensões de 

Whittington (práticas, práxis e praticantes) servirá como critério para identificar a 

evidência da Estratégia como Prática nas organizações estudadas. A esse respeito, 

Johnson, Melin e Whittington (2003) sintetizam afirmando que o fazer estratégico 

com essas dimensões propicia o relacionamento entre os níveis intraorganizacional, 

organizacional e extraorganizacional. 

 A próxima figura representa o modelo de Albino et al. (2010), chamado 

de Conteúdo – Processo e Espaço Social da Prática Estratégica, baseado 

em Johnson, Melin e Whittington (2003).  
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Figura 12: Modelo de Albino 
                          Fonte: Albino et al. (2010). 

 

 Essa estrutura propõe uma visão macro e micro das 

organizações, envolvendo projeções de estratégia em uma perspectiva futura. 

Conforme abordado, os estudos micro adicionam elementos que corroboram as 

premissas de pesquisa da EcP.   

 No modelo, o link V1 aponta que a relação entre rotinas e estratégias 

institucionalizadas deve ser levada em consideração. A conexão V2 pode ser 

endereçada de duas maneiras. Inicialmente, as interações entre pessoas para os 

processos organizacionais influenciam da mesma maneira que os resultados 

estratégicos, como reuniões de projeto e workshops de planejamentos, dependem 

das interações que ocorrem dentro da organização. Na sequência, deve existir o 

interesse em entender como ações do nível organizacional são de fato realizadas no 

nível micro, devendo haver preocupação com questões de cunho psicológico e 

pessoal dos atores que executaram esse processo (MAIA, 2008). A conexão V2 

representa, portanto, a ligação entre as atividades das organizações e as estratégias 

dessas empresas, retratando a forma pela qual as atividades sustentam as 

estratégias organizacionais. 

 Seguindo a mesma lógica, a conexão V3 retrata a relação entre os processos 

institucionalizados da gestão estratégica e os processos existentes nas 

organizações, assim como a relação inversa também merece atenção, ou 

seja, como os processos organizacionais influenciam os processos 

institucionalizados. As setas com H apontam que cada processo está relacionado ao 

seu respectivo conteúdo.  
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 Whittington (2002) sintetiza a seção apontando seis questionamentos que 

devem ser levados em consideração quando se pensa em Estratégia como Prática: 

 a) Como e onde o trabalho de elaboração da estratégia e do projeto 

organizacional de fato ocorre? Conforme explanado, a corrente da EcP defende que 

esse trabalho deve ser feito não só em nível macro, mas também em nível micro, 

envolvendo atores de diversos níveis hierárquicos na organização;  

 b) Quem faz o trabalho formal de elaboração das estratégias e 

planejamento organizacional e como eles se tornam esses 

profissionais? Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007) afirmam que é necessário 

compreender o caráter do indivíduo, quem é de fato o ator, e qual sua forma de agir 

dentro da organização; 

 c) Quais são as habilidades necessárias para o trabalho de elaborar 

estratégias e como elas são adquiridas? Maia (2008) corrobora essa questão 

exemplificando que a habilidade de utilizar jargões da área para poder lidar com o 

alto escalão é importante, pois facilita a comunicação e atua como fator legitimador 

da capacidade do interlocutor; 

 d) Quais são as ferramentas e técnicas comumente utilizadas para elaborar 

estratégias e desenhar organizações e como elas são empregadas na prática? Ou 

seja, de que forma as ferramentas estratégicas da organização são realmente 

adotadas e operacionalizadas na rotina organizacional; 

 e) Como os produtos da elaboração de estratégias e definição organizacional 

são comunicados e “consumidos”? Para Maia (2008), os produtos somente se 

concretizam se forem devidamente comunicados e encaminhados de forma legítima 

dentro da empresa. 

 O modelo de Maciel (2007) defende a premissa de que o strategizing seria um 

conjunto de práticas, atividades, ações e interpretações de valor que são 

desempenhadas pelos atores envolvidos no processo estratégico, no qual não se 

separa ação do pensamento. Isso conduziria a avaliação da organização como 

sendo algo mais amplo, com elementos definidos como: atores principais, atores 

periféricos, atributos e particularidades físicas do contexto, práticas organizacionais, 

ações de contexto estratégico (pensamento e ação) e as relações desses atores 

com entidades sociais externas.  
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       Figura 13: O modelo de Maciel 
                                 Fonte: Maciel (2007). 
 
 

 Explanando os elementos envolvidos no modelo, percebemos que os atores 

centrais correspondem à cúpula estratégica, enquanto os atores periféricos são os 

demais atores da organização com potencial para desempenhar atividades 

estratégicas. As características físicas dizem respeito às estruturais, como sala de 

reuniões, aparelhos e outros artefatos utilizados no processo de ação estratégica, 

confirme afirma Whittington (2004). As práticas organizacionais referem-se às rotinas 

organizacionais definidas socialmente e constituiem a base para a microestratégia e 

o strategizing. O episódio estratégico representa finalmente a relação entre 

pensamento e ação dos estrategistas, expressando a forma como agentes 

envolvidos no fazer estratégico interagem e interpretam as características físicas e 

sociais do contexto. 

 O resultado da interação desses autores e a maneira como é conduzido o 

processo (tanto em nível micro quanto macro) definem o padrão da práxis da 

estratégia e suas variações dentro do contexto organizacional. A continuidade das 

ações relativas à práxis torna-se inercial, rotineira e recursiva, por causa da 

interação recíproca entre agente e estrutura, que por sua vez é permeada por ações 

diárias de práticas e iniciativas entre as partes e os atores do sistema 

(JARZABKOWSKI, 2004). 

 Embora os modelos estudados tenham natureza e estruturas diferentes, na 

prática, é possível combinar vários deles, usando-os como guias para reflexão e 

discussão de construtos a serem utilizados nas pesquisas sobre estratégia. Também 
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é importante ressaltar que alguns dos pressupostos adotados por Chandler (1962) 

são defendidos nessa nova corrente de pensamento, como estudar práticas e 

atividades dos gestores, relacionar estratégia com ambiente institucional e se 

aprofundar nos estudos e nas pesquisas sobre estratégia (WHITTINGTON, 2007), 

possibilitando o entendimento de que a EcP não busca romper inteiramente as 

relações com os pensamentos anteriores sobre estratégia, mas apresentar à 

estratégia um viés social, participativo e inclusivo.  

 

 

2.5 CORRELACIONANDO TEORIA, PRÁTICA E PRÁXIS 

 

 

A Estratégia como Prática relacionada à tendência atual de Economia Criativa 

aborda um segmento da área gerencial e de mercado essencialmente empírico, em 

busca permanente de resultados nos negócios, especialmente econômicos e 

financeiros. Por operar intensamente num campo prático, tangível, objetivo, verifica-

se na estratégia um crescente e sofisticado suporte teórico, numa dialógica 

necessária para o seu aperfeiçoamento e adequação às múltiplas e complexas 

realidades. 

O ato de relacionar a estratégia com a prática leva a indagar sobre a clássica 

discussão dos limiares de teoria e prática, invariavelmente vistos como dicotômicos, 

contrários e, consequentemente, concebidos e procedentes de uma realidade única, 

embora dinâmica, diversificada, complexa.  

A partir dessa consideração epistemológica da relação dicotômica entre teoria 

e prática, é possível se referir inicialmente a Pereira (1982), em seu tratado sobre 

teoria. O autor inicia criticando a definição de teoria presente nos léxicos, sempre no 

sentido de contemplação abstrata, separada da prática. Logo após, crítica a 

concepção clássica de teoria, para a qual teorizar seria 

basicamente abstrair, trabalhando com a mente, de fato, a parte da realidade. Essa 

concepção apenas serviria para organizar os pensamentos, mas se mostra 

inútil quando a intenção é dinamizar o discurso, uma vez que apenas o confronto 

entre realidade e pensamento não satisfaz essa condição. O objetivo seria 

incorporar as leis do pensamento à dinâmica da realidade.  
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Por outro lado, existe a concepção de teoria baseada na ciência moderna, a 

qual, de acordo com Chauí (2002), lida com fatos observáveis, isto é, com seres e 

acontecimentos que, nas condições especiais de laboratório, são objetos de 

experimentação. Esse contexto possibilita a relação entre dedução e indução, na 

qual a dedução parte de um fato geral para o particular e a indução é um modo de 

raciocínio que parte da visão do particular para o geral.  

Uma exceção a esses princípios é aberta para as ciências humanas 

(justamente esta pesquisa). Conforme Camargo e Elesbão (2004), as ciências 

humanas visam o estudo do homem, considerando seus aspectos sociais, políticos, 

econômicos, psicológicos, históricos etc., não aceitando métodos ou técnicas rígidas 

e rigorosas, nem receitas de aplicação imediata que garantam a obtenção de 

resultados objetivos. Por apresentar essas características, muitos não consideram 

as ciências humanas aptas a definir teoria, pois, para alguns, elas são imaturas na 

sua intenção de estabelecer o discurso sobre o homem (ver ceticismo, mais abaixo, 

no mesmo capítulo). Neste estudo, discorda-se dessa ideia, uma vez que as 

ciências humanas são responsáveis por resultados surpreendentes em vários 

campos do saber, como a própria administração, psicologia, pedagogia, entre vários 

outros (ver contextualismo, no mesmo capítulo).  

Pereira (1982) afirma que a prática, pressuposto básico da teoria, não pode 

estar separada da teoria, assim como seria impossível abordar a teoria sem tratar do 

aspecto teórico da prática. Com essa relação de dependência entre ambas, pode se 

chegar a práxis, sendo esta a prática objetivada pela teoria, a prática aprofundada 

por essa reflexão sobre a capacidade do ato teórico de antecipar a prática.  

Freire (2002) tem sua própria visão sobre o trinômio que leva o nome do 

subcapítulo, mas não deixa de concordar com o exposto por Pereira, quando afirma 

que a teoria sem a prática vira "verbalismo", assim como a prática sem teoria vira 

ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade. 

Marx aborda a questão da práxis como atividade humana transformadora da 

sociedade. Nesse sentido, Vasquez (2008) afirma que, para Marx, teoria e práxis 

referem-se à prática, na medida em que a teoria, como guia de ação, orienta a 

atividade humana, eminentemente revolucionária e teórica, uma vez que se presta a 

uma relação consciente de sua atividade. A esse respeito, Konder (1992) define 



72 
 

 
 

práxis como uma atividade concreta por meio da qual o sujeito se afirma no mundo, 

modificando a realidade objetiva e sendo também modificado, remetendo sua teoria 

à prática. 

Analisando dessa forma, podemos entender a práxis como uma atividade 

praticada por um sujeito livre e consciente, não existindo separação entre o pensar 

teórico e a ação. Logo, uma teoria descolada da realidade significa abstrair valores, 

assim como uma prática sem reflexão seria ação ativa não consciente, meramente 

pragmática. 

Nesse sentido, Soares da Costa (2010) afirma que a práxis transformadora é, 

portanto, aquela que fornece e dá condições ao processo social para superar seus 

antagonismos sociais entre seus sujeitos, visando a redefinição de lógicas 

excludentes que definem a sociedade capitalista. O autor ainda ressalta que refletir 

teoria e práxis possibilita conciliar pensamento e conhecimento em prol da 

compreensão da realidade em seu movimento de transformação. 

Alexandre (2015) complementa afirmando que é a prática que determina a 

teoria, que contempla o real, as quais, simultaneamente, se autodeterminam (teoria 

e prática), a partir de si mesmas, em um fazer e refazer-se dinâmico, numa 

permanente e ideal perspectiva de unidade que se alterna entre o possível, real ou 

imaginário e o inalcançável, oposto ou divergente. A prática representaria a ação 

empírica, enquanto a práxis, uma ação com reflexão.  

Uma vez que os elementos a serem discutidos no capítulo são apresentados, 

neste momento, torna-se necessária a discussão sobre a teoria do conhecimento, 

tendo em vista que é a partir do conhecimento que teoria, prática e práxis podem 

mostrar-se válidas, sendo com base na discussão epistemológica que o 

contextualismo com o qual se identifica este trabalho pode ser reconhecido.  

Para Reale (2002), a teoria do conhecimento investiga a sua validade, a 

forma como o alcançamos e como o defendemos do ceticismo. Para tanto, o autor 

busca em Bertrand Russell a definição de empirismo, para o qual todo conhecimento 

sintético é baseado na experiência. Essa perspectiva aponta que somente deve ser 

tido como certo o que pode ser vivenciado. O autor também destaca a existência do 

racionalismo, uma corrente que coloca a razão no processo cognoscitivo, já que os 

fatos, por si sós, não nos oferecem condições de certeza, e do criticismo, 

ramificação do racionalismo. Essa corrente trata-se de um estudo metódico do ato 
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de conhecer e dos modos de conhecimento, situando o problema do conhecimento 

em função da relação sujeito-objeto. Kant (1999), importante representante do 

criticismo, ressalta que o conhecimento empírico não pode prescindir de elementos 

racionais, somente adquirindo validade universal quando os dados sensoriais são 

coordenados pela razão. Por causa disso, os conceitos sem as intuições são vazios, 

da mesma forma que as intuições sem os conceitos tornam-se cegas.  

Quanto à sua essência, o estudo do conhecimento pode ser observado sob a 

ótica realista ou idealista. A esse respeito, Meneghetti (2004) esclarece que, para o 

realismo, a realidade da coisa vem primeiro e o conhecimento depois, portanto, a 

realidade é dada. No idealismo, a realidade da coisa é o final (uma realidade 

derivada), o último degrau de uma atividade do sujeito pensante, que vai terminar na 

construção da própria realidade das coisas. Portanto, a realidade precisa ser 

demonstrada, deduzida ou construída.  

Sobre as possibilidades do conhecimento, Reale (2002) aponta o dogmatismo 

e o ceticismo. O dogmatismo é uma corrente que assegura conhecer as verdades 

universais, sem limites impostos pela razão, subdividindo-se em total e parcial. O 

dogmatismo total afirma alcançar a verdade no plano tanto da especulação quanto 

no da vida prática. Além disso, quase não é adotado devido à sua rigorosidade de 

adequação ao pensamento. O dogmatismo parcial, por sua vez, é a crença no poder 

da razão ou da intuição como instrumentos de acesso ao real em si em dadas 

circunstâncias.  

Já o ceticismo apresenta um ambiente de dúvida, de provisoriedade 

constante, reservando sempre uma postura de desconfiança em relação às coisas. 

Esse conceito suspende o juízo e prega a impossibilidade de qualquer conhecimento 

certo, em que o homem não pode ter conhecimento por não haver adequação 

possível entre sujeito e objeto. Para Rodrigues (2011), quando consideramos o 

ceticismo, somos levados a crer que o conhecimento realmente não é possível. 

Justamente para se defenderem do ceticismo (muito comum em trabalhos na 

área de ciências humanas e sociais), diversos autores se apegam ao conceito de 

contextualismo. Segundo Ketzer (2010), o contextualismo refere-se a uma 

alternativa ao ceticismo por não ter que enfrentar a objeção de regresso infinito, ou 

de circularidade viciosa, já que o que determina se a pessoa está justificada é o 

contexto. Por essa razão, essa corrente defende que o conhecimento é relativo ao 



74 
 

 
 

contexto em que está inserido e no qual é discutido. Derose (1995) complementa 

que, desse modo, uma proposição, quando observada em contextos diferentes, 

pode assumir em cada um deles distintos valores de verdade. Fundamentando-se 

nesse princípio, Bonjour (2002) afirma que um sujeito pode conhecer uma 

proposição com base em uma determinada razão e que tal razão apenas probabiliza 

essa preposição. Dessa forma, são exigidas apenas razões razoavelmente fortes o 

suficiente para tornar bastante provável que a proposição em questão seja 

verdadeira, mas não fortes o bastante para garantir sua verdade.   

Logo, o contextualismo exige uma série de mudanças de concepção frente à 

epistemologia tradicional, devendo levar em conta que a ele não se aplicam 

concepções tão corriqueiras em epistemologia, como as que trabalham com a noção 

de universalidade. Há de se considerar que as pessoas estão situadas no tempo e 

no espaço, sendo nestes que se constituem os contextos, assim, ninguém é 

obrigado a responder questionamentos que estejam além de seu contexto. 

Rodrigues (2011) considera oportuno salientar que o contextualismo e o seu 

falibilismo apresentam razões para que essa corrente seja considerada como a mais 

viável diante da condição humana, uma vez que a possibilidade de erro está sempre 

presente. Nesse sentido, contextualismo não negaria o ceticismo, apenas restringiria 

seus argumentos a contextos extraordinários.  

Dessa forma, esta pesquisa enquadra-se na concepção de contextualismo, 

justificando, assim, a viabilidade e a aplicabilidade de seus resultados, tendo em 

vista que a Economia Criativa centraliza o contexto na figura do criativo, do artista, 

do ambiente no qual está inserido; a Estratégia como Prática enfatiza o contexto na 

figura das microações estratégicas e nos indivíduos que fazem estratégia na 

organização; e, conforme será visto na metodologia, a técnica de coleta e análise de 

dados, denominada Grounded Theory, dá ênfase e leva em consideração o contexto 

a ser pesquisado e, dessa forma, a corrente epistemológica em questão traria meios 

e possibilidades para uma pesquisa bem-sucedida.  

Finalmente, essa discussão teórica  e epistemológico-praxiológica torna-se 

necessária e essencial para o entendimento do contexto da Estratégia como Prática, 

cujo paradigma é ressaltado fortemente pela dimensão empírica e social do mundo 

dos negócios e das organizações. Além disso, contribui para a melhor compreensão 

dos ambientes inseridos na Economia Criativa, que representam a dinâmica mais 
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recente no mundo econômico e organizacional, cuja triangulação dá sustentabilidade 

à dimensão teórica do estudo. Pensar conceitualmente a relação entre teoria, prática 

e práxis está na base da abordagem da Estratégia como Prática, considerando a 

superação do paradigma dicotômico e vislumbrando uma visão integrada e 

interdependente que corrobora um avanço desse conhecimento e certamente uma 

melhor dinâmica prática. Para uma melhor visualização de toda proposta teórica e 

conceitual, apresenta-se um quadro síntese com os principais autores e suas 

contribuições para embasamento teórico do estudo.  

 

 

N. Teoria Autores Ênfase Ano  Tipo
4
 

1 Economia Criativa 

 

 

 

Howkins 
Florida 
Hartley 
Caves 
Reis 
UNCTAD 

Concepção do termo 
Discussão/fundamentos 
Discussão/fundamentos 
Análise e perspectivas 
Análise e perspectivas 
Classificação e debate 

2001 
2011 
2005 
2000 
2011 
2010 

L 
L 
L 
L 
P 
P 

2 Estratégia como 
Prática 

 

Whittington  
_________. 
_________. 
_________. 
_________. 
 
 Jarzabkowski 
_________. 
 
Johnson, Melin 
e Whittington. 

Classificação / fundam.  
Classificação / fundam. 
Fundam. / discussão 
Fundam. / discussão 
Fundam. / discussão 

Fundam. / discussão 
Fundam. / discussão 
 
Fundam. / discussão 

1996 
2002 
2004 
2006 
2007 

2003 
2004 

2003 

L 
L 
P 
P 
P 

P 
P 
 

P 

     Quadro 9: Quadro conceitual da pesquisa 
     Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

 O resgate e a estruturação do pensamento teórico, sobretudo em seu estado 

da arte, tornam-se necessários como legado conceitual e prevalente em relação ao 

aspecto estratégico-organizacional-gerencial e ao status atual da Economia Criativa. 

Tais referências devem ser exploradas ao máximo para se perceber seus avanços, 

evolução, bem como possíveis lacunas que possibilitam o surgimento necessário de 

novos estudos. 

  

                                                           
4
 L indica livro e P, periódico. 
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3 MÉTODO: DESIGN, PROCESSO E ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

 A concepção do presente estudo, a partir da formulação de sua problemática, 

encontrou no método de coleta e análise Grounded Theory (a ser explanado mais 

adiante) uma possibilidade adequada para buscar novas compreensões sobre 

aspectos relativamente novos, numa área em ampla expansão, entendendo ser útil 

para o avanço da própria natureza estratégica das organizações e sua interconexão 

e interdependência com um novo parâmetro de economia. A figura a seguir 

representa a forma como o método se relaciona com a pesquisa.  

 

 

Figura 14: Triangulação epistemológica da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Analisando a ilustração, nota-se que o método (Grounded Theory) não 

apenas acompanha a pesquisa, mas também a envolve e tem um relacionamento 

com os demais elementos (problemática e teoria) para se chegar aos resultados da 

tese. O método dialoga com a problemática e ambos norteiam o estudo (e não só a 

problemática). A relação do método com a teoria proporciona resultados empíricos e 

indutivos e o relacionamento entre problemática e teoria gera uma resposta 

inexistente validada para a segunda. Assim, uma resposta real ganha forma 

somente a partir da triangulação dos três construtos (problemática, método e teoria). 
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Por se tratar de uso de um método sofisticado de teorização de dados, segue um 

caminho distinto, uma vez que não se restringe a apenas conferir como se comporta 

uma teoria em determinada realidade. Nesse sentido, requer mais, num processo de 

descobertas conceituais e categóricas, no propósito de revelar novas explicações 

possíveis ao que as teorias até então não exploraram ou não trataram 

suficientemente. Daí a montagem do “quebra-cabeça” do estudo, que define 

problema, retorna as teorias e referências, explora intensamente o método e liga-se 

ao ponto máximo de exercício indutivo empírico de teorizar baseado e 

fundamentado, evitando simples abstrações. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritiva e utiliza o método 

qualitativo, na medida em que seus resultados são frutos de indução, buscando-se 

padrões nas respostas para se chegar a conclusões. Gil (1999) define, quanto à 

finalidade de objetivo, pesquisa exploratória como aquela que desenvolve, modifica 

e esclarece conceitos e ideias, proporcionando uma visão geral acerca de 

determinado fato. Andrade (1994) ressalta que a pesquisa exploratória é o primeiro 

passo de todo trabalho científico e tem caráter preliminar ou preparatório para outro 

tipo de pesquisa. É descritiva, porque, conforme Gil (1999, p. 44), busca a 

“descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Além disso, é qualitativa, por não 

procurar mensurar o fenômeno em análise, mas sim obter dados descritivos 

mediante o contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de 

estudo, bem como tentar entender seus fenômenos (NEVES, 1996). Esse tipo de 

análise não deixa de lado o empirismo e o enfoque indutivo, evidenciando a 

interpretação do analista. 

 No entanto, isso “não significa que as análises sejam especulações 

subjetivas”, aponta Vieira (2004, p. 17). Para o autor, a pesquisa qualitativa baseia-

se em conhecimentos tanto teóricos quanto empíricos, o que lhe permite atribuir um 

caráter científico. Logo, a pesquisa qualitativa proporciona um maior 
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aprofundamento do objeto estudado, possibilitando entender com maior 

embasamento sua realidade, preocupação menos frequente na análise quantitativa.  

Finalmente, esta pesquisa caracteriza-se como Grounded Theory, utilizando 

métodos de coleta e análise próprios, os quais serão explanados no item 3.3.   

 

3.2 INDICAÇÃO DE PARTICIPANTES, LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Os sujeitos ou participantes desta pesquisa são bandas formais com mais de 

dez anos ininterruptos de atuação (e ainda atuantes) e, portanto, com alguma 

consolidação frente ao mercado, constando: 

 uma banda “baile”, atuante na cidade de Natal; 

 uma banda de forró com enorme estrutura e atuante em todo o Brasil; 

 uma banda cover de rock, atuante principalmente em Natal, mas com 

passagens por outras cidades do estado do Rio Grande do Norte; 

 um compositor que, apesar de ter atuado em vários estados e países, 

concentra suas atividades no Brasil. 

 Todos os grupos pesquisados têm seus escritórios em Natal, Rio Grande do 

Norte. Como pode-se constatar, os participantes da pesquisa diferem em áreas de 

atuação, tamanhos e estilos. Tarozzi (2011) recomenda buscar casos de realidades 

distintas, porém, é importante que se encontrem dentro do contexto no qual se 

considere provável que se manifestem de modo significativo os fenômenos que se 

quer pesquisar. Acredita-se que essa diversidade auxilia a entender como a 

Estratégia como Prática se evidencia em ambientes criativos de bandas musicais, 

fornecendo para isso um corpus representativo. Corpus, segundo Benetti (2008), 

indica um recorte arbitrário de elementos que o pesquisador define para aplicar 

sobre eles uma determinada metodologia. Conforme será explanado no item 

(3.3.1.1), a quantidade exata de bandas a serem pesquisadas não foi previamente 

especificada, uma vez que, na Grounded Theory, um dos métodos de coleta e 

análise de dados utilizados neste estudo, é buscada a saturação teórica, isto é, a 

exaustão e repetição dos dados, que deve ocorrer naturalmente, sem uma 

predeterminação do número de casos. Logo, a quantidade de quatro bandas não foi 
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previamente estabelecida, sendo encerrada a busca por novas bandas quando as 

ocorrências começaram a se repetir.  

 

 

3.3 PLANO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Sob a perspectiva empírica, a pesquisa pressupôs um intenso trabalho de 

campo na busca de dados e informações dos participantes definidos. Para a coleta e 

análise dos dados (corpus), foram consideradas como técnicas principal e 

secundária, respectivamente, a Grounded Theory e a Observação Simples.  

 

3.3.1 Grounded Theory 

 

 De acordo com Strauss e Corbin (1998), a Grounded Theory (no Brasil, 

conhecida como teoria embasada ou teoria fundamentada) é um método de 

pesquisa qualitativa que possui procedimentos sistemáticos próprios para 

desenvolver uma teoria fundamentada acerca de um fenômeno. Esse método tem 

suas raízes no interacionismo simbólico, que defende que as teorias são 

construções simbólicas da realidade, sendo, portanto, concepções abstratas dos 

fenômenos do mundo empírico, em que símbolos são usados para representá-las. 

Para Blumer (1969 apud KOOLS et al., 1996), o interacionismo simbólico parte do 

princípio de que os seres humanos agem em direção às coisas, com base nos 

significados que as coisas têm para eles. 

 De modo específico, a Grounded Theory busca a construção de uma teoria, 

tentando explicar como grupos lidam com problemas em situações específicas. Tal 

explicação é feita por meio de proposições em torno de uma categoria central que 

representa um processo social relevante para quem se envolve na pesquisa 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2004). Para isso, o pesquisador escolhe grupos 

que o auxiliarão a gerar várias categorias, as quais serão relacionadas umas às 

outras, assim como suas propriedades. Tais comparações são conceituais e 

realizadas por critérios de similaridades e diferenças entre elas. 
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 Apesar de a Grounded Theory possuir formas distintas de aplicação, 

dependendo dos autores que a defendem (Strauss e Corbin, Glaser, Charmaz), 

neste trabalho, é utilizada a abordagem de Strauss e Corbin em seu livro Pesquisa 

qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria 

fundamentada (2008), o qual, para Schröeder (2009), é a principal referência 

existente para estudos com esse método. Tarozzi (2011) aponta as principais 

características da Grounded Theory a partir da concepção de Corbin (coautor do 

livro utilizado como referência e, junto com Glaser, pioneiro no uso da técnica) e a 

confronta com os métodos de outros autores:  

 a) a pergunta de pesquisa identifica claramente o problema a ser estudado e 

 consente restringir e gerenciar a área de investigação. Outras abordagens 

 apontam a pergunta de pesquisa como impossível de ser definida antes de ir 

 a campo (Glaser) ou de simplesmente não existir (Charmaz);  

 b) a categoria principal emerge a partir de fortes manipulações de dados. Em 

 outras formas de fazer a Grounded Theory, a categoria surge quase  que 

 magicamente (Glaser) e é instituída improvisadamente no início ou no fim 

 da pesquisa;  

 c) as codificações usadas serão aberta, axial e seletiva, a serem explanadas 

 no decorrer do capítulo. Outros autores utilizam outras codificações como 

 substantiva teórica (Glaser) ou inicial, focalizada, axial e teórica (Charmaz). 

 Acredita-se na importância da especificação do método a ser utilizado, uma 

vez que os conceitos de outros autores podem gerar resultados que não condizem 

com a natureza de estudo desta pesquisa. A firmação em um só autor também 

centraliza os esforços metodológicos e possibilita amparo teórico durante a 

pesquisa. 

 Para Strauss e Corbin (2008), a Grounded Theory possui as seguintes 

características: necessidade de sair a campo para descobrir o que realmente está 

acontecendo; crença na importância das teorias baseadas em dados para o 

desenvolvimento de uma disciplina e como base para uma ação social; 

complexidade e variabilidade dos fenômenos e das ações humanas; crença de que 

pessoas são atores que assumem um papel ativo para responder a situações 

problemáticas; percepção de que os sujeitos agem com base em significados; 
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compreensão de que os significados são definidos por meio das interações; 

sensibilidade para a natureza evolutiva dos fatos (processo); consciência das inter-

relações entre condições (estrutura), ação (processo) e consequência.  

 Nesse momento, não é possível deixar de relacionar as características 

supracitadas com os conceitos da Estratégia como Prática, pois tais conceitos 

corroboram o que Strauss e Corbin (2008) entendem, tendo em vista que a EcP, 

guardadas as devidas proporções e naturezas, também busca sair em campo para 

identificar as interações dos atores envolvidos no processo estratégico e a 

consciência das inter-relações entre processo e estrutura. Logo, acredita-se que o 

método Grounded Theory possibilitou a geração de resultados condizentes com o 

que se está estudando. 

 Segundo Merriam (1998), a teoria gerada pela Grounded Theory é 

denominada teoria substantiva e possui escopo mais restritivo do que as teorias 

formais, o que oferece grande utilidade para a prática de uma situação particular, 

produzindo detalhes geralmente ausentes em teorias genéricas e abrangentes. Além 

disso, a teoria substantiva tenta explicar uma realidade particular, e não generalizar 

uma verdade absoluta, porém desprovida de valor (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006). Guerreiro Ramos (1989) complementa afirmando que uma análise 

substantiva tem capacidade de analisar a organização com menos distorções, 

interessando-se na interação dos vários sistemas que envolvem o homem. Logo, 

trata-se de um método interpretativo, no qual a teoria emerge dos dados por meio de 

sua coleta e análise, em vez de derivar de teorias existentes. Portanto, no lugar de 

iniciar a pesquisa com hipóteses baseadas em teorias preestabelecidas, o 

pesquisador formula questões abrangentes e investiga relacionamentos entre os 

elementos que emergiram dos dados (MERRIAM, 1998). 
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Figura 15: Confronto teórico formal e substantivo 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Bandeira-de-Mello (2002) alerta que a Grounded Theory pode ser 

questionada pela comunidade científica sobre sua capacidade de produzir dados 

confiáveis. Strauss e Corbin (1998) contra-argumentam, afirmando que fundamentos 

de uma boa ciência não podem ser interpretados apenas sob o viés positivista, mas 

também através de uma visão fenomenológica, conforme consta no quadro a seguir.  
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Cânones da ciência  Visão positivista Visão da Grounded Theory 
Validade interna  Corresponde ao grau de 

ajustamento da teoria à realidade  
A realidade é socialmente 
construída por meio da percepção 
dos indivíduos e identificada pelo 
pesquisador através dos dados 
coletados 

Confiabilidade ou replicabilidade  Considera-se a existência de uma 
única realidade: sendo assim, os 
resultados de um experimento são 
considerados de maior validade 
quando podem ser observados em 
outras tentativas ou experimentos 

O comportamento humano não é 
regido por regras universais. Sendo 
assim, torna-se impossível recriar 
experimentos controlados em 
dados contextos organizacionais. 
Então, um estudo pode ser 
considerado confiável na medida 
em que se percebe coerência, ou 
consistência, entre os resultados 
do estudo e os dados coletados 

Validade externa ou capacidade de 
generalização  

Refere-se à medida na qual os 
resultados podem ser aplicados a 
outros contextos (inferidos para 
populações) 

A proposta da Grounded Theory é 
especificar as condições em que 
ocorrem, em geral, determinados 
eventos e suas consequências. 
Quanto maiores as variações 
incorporadas nos dados, mais 
diferentes serão as condições 
contempladas, mais geral será a 
teoria substantiva construída 

Quadro 10: Visão positivista x visão da Grounded Theory 
Fonte: Adaptado de Merrian (1998) e de Strauss e Corbin (1998), citados por Bandeira-de-Mello 
(2002, p. 79). 

 

 Esta pesquisa é conduzida justamente sob esse viés interpretativo, com o 

objetivo de captar as percepções dos indivíduos, mas buscando objetividade na 

análise dos dados através de um roteiro de pesquisa estruturado e uma questão de 

pesquisa predeterminada. Parte-se de elementos teóricos, conceituais e 

instrumentais prévios, sem a intenção de verificar como se comportam, mas no 

intuito de gerar, produzir e formular elementos teoréticos novos, na busca de 

avançar científica e epistemologicamente. 

  

3.3.1.1 A técnica e a coleta de dados na Grounded Theory 

 

Strauss e Corbin (1998) afirmam que, para conduzir uma pesquisa através da 

Grounded Theory, a coleta e a análise de dados devem ocorrer alternadamente, de 

forma que novas coletas sejam direcionadas pelos resultados de análises recém-

conduzidas. Os autores defendem, com isso, o conceito de amostragem teórica, em 

que o pesquisador busca validar em campo as proposições que estão sendo 
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formuladas durante a análise. Para isso, o pesquisador, mesmo imerso nos dados, 

precisa equilibrar objetividade e sensibilidade, tendo em vista que objetividade diz 

respeito à capacidade de se distanciar dos materiais de pesquisa e representá-los 

de forma justa, enquanto que sensibilidade refere-se à capacidade de perceber as 

nuances sutis presentes nos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008). Para Schröeder 

(2009), a objetividade dá confiança ao pesquisador de que seus resultados são uma 

representação razoável e imparcial do problema sob investigação, enquanto que a 

sensibilidade possibilita a criatividade e a descoberta de uma nova teoria a partir dos 

dados. 

Nesta pesquisa, os dados são primordialmente conseguidos através de 

entrevistas com gestores, produtores e músicos das bandas entrevistadas. Nesse 

sentido, para Cervo e Bervian (1978, p. 105), a entrevista tem função de “recolher, 

através do interrogatório do informante, dados para a pesquisa”. As entrevistas são 

auxiliadas por um formulário, definido por Marconi e Lakatos (1999) como 

instrumento que estabelece um contato face a face entre pesquisador e informante, 

regido por um roteiro de perguntas e preenchido pelo entrevistador no momento da 

entrevista. Concordando com a linha de raciocínio de Marconi e Lakatos (1999, p. 

97), os quais defendem que a entrevista “oferece maior oportunidade para avaliar 

atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como 

diz”, acredita-se que as entrevistas possibilitaram captar a essência qualitativa do 

fenômeno em análise.  

O quadro abaixo relaciona as perguntas utilizadas no instrumento usado na 

entrevista com o proprietário/produtor executivo com as questões de pesquisa que 

tais perguntas auxiliaram a responder. Os instrumentos utilizados com os demais 

participantes da pesquisa (produtores artísticos e músicos) são adaptações a partir 

da versão do instrumento de exemplo no quadro. 
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Questões de pesquisa Questões do formulário 

O que caracteriza as bandas musicais enquanto inseridas na 

Economia Criativa? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27. 

Existe evidência da Estratégia como Prática em ambientes 

musicais criativos? 

 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

É possível identificar as interfaces entre os resultados 

através de uma categoria central que contribua para 

concepção de uma abordagem teórica acerca da Economia 

Criativa e Estratégia como Prática em ambientes criativos? 

Análise dos resultados obtidos nas entrevistas 

através da Grounded Theory 

Quadro 11: Questões da pesquisa x questões do formulário 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Apesar da existência do formulário, Strauss e Corbin (2008) afirmam que 

outras perguntas podem ser formuladas em tempo real, se o pesquisador achar que 

elas podem trazer profundidade para o estudo, sendo esse procedimento 

completamente aceitável na Grounded Theory. Além desse fato, Charmaz (2009) 

aponta algumas características presentes na entrevista da Grounded Theory que a 

diferem das entrevistas geralmente aplicadas em pesquisas qualitativas, uma vez 

que o pesquisador: 

a) pode interromper o entrevistado para mostrar um determinado enunciado 

ou tópico; 

b) pode solicitar mais detalhes ou explicações, voltar a um ponto anterior e 

reformular a ideia que foi emitida pelo participante para conseguir uma 

precisão maior; 

c) pode alterar a pergunta seguinte quando necessário; 

d) deve utilizar suas habilidades sociais e de observação para promover a 

discussão.  

 Logo, percebe-se a participação do pesquisador como importante para uma 

coleta eficiente dos dados na Grounded Theory. Strauss e Corbin (2008) 

complementam ao dizerem que as questões indagadas em entrevistas posteriores 

podem ser diferentes das questões iniciais, com o intuito de refinar e aperfeiçoar os 

resultados encontrados até então. 



86 
 

 
 

 Nesta pesquisa, são entrevistados os produtores executivos, produtores 

artísticos e músicos de cada banda. Cada uma dessas funções contou com 

formulários próprios, porém, parecidos, conforme constam nos apêndices. O 

produtor executivo respondeu as questões do formulário “completo”. Já o produtor 

artístico e demais músicos contaram com o mesmo formulário, com algumas 

questões filtradas. As questões a que apenas o produtor executivo teve acesso 

trataram de termos e assuntos específicos de gestão (como missão e visão 

organizacional), com fins puramente de caracterização da empresa, não sendo 

necessária a triangulação desses dados com as respostas dos demais participantes 

da pesquisa. Concordando com Charmaz (2009), deve-se deixar claro que, apesar 

de nos apêndices o instrumento utilizado na pesquisa mostrar tópicos, na entrevista 

estes foram transformados em perguntas abertas, de modo a deixar o entrevistado à 

vontade para contribuir da forma mais livre possível. Por exemplo, o tópico “Grau de 

autonomia que o músico tem” pode ser indagado como “fale sobre o grau de 

autonomia que você tem na banda”. 

 Para avaliar em que ponto a lógica da Economia Criativa influencia as 

empresas estudadas, são adotados os critérios de Florida (2011): talento, tecnologia 

e tolerância, com adaptações realizadas com vistas a uma melhor adequação à 

pesquisa e justificadas no item 2.1.1. No intuito de medir de que forma a EcP se 

insere no ambiente criativo dessas empresas, são utilizados os critérios de 

Whittington (2006) (praticantes, prática e práxis) e as questões têm como base o 

trabalho de Rego (2010).  

 Em seu artigo “Strategy-as-practice: A review and future directions for the 

field” (“Estratégia como Prática: revisão e futuros caminhos na área”), Jarzabkowski 

e Spee (2009) fazem uma revisão de conceituados artigos internacionais sobre 

Estratégia como Prática, alocando esses estudos em quadrantes, no que diz 

respeito ao nível de práxis estudado e aos indivíduos considerados como 

estrategistas.  
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Figura 16: Agrupamento dos estudos sobre Estratégia como Prática 
  Fonte: Jarzabkowski e Spee (2009). 

 

 Segundo o estudo desses autores, o nível de práxis pode 

ser micro, compreendendo episódios estratégicos específicos de um 

setor; meso, quando atua permeando a organização como um todo; e 

macro, quando os episódios envolvem setores da economia, mercados ou 

indústrias. Para Jarzabkowski e Spee (2009), os trabalhos sobre Estratégia como 

Prática podem abordar o praticante estratégico como um indivíduo específico dentro 

da organização, uma classe de indivíduos dentro da organização ou uma classe de 

indivíduos de fora da organização.  

 A presente pesquisa pode ser considerada alocada no quadrante E, uma vez 

que aborda as estratégias de uma classe de indivíduos (músicos), e os episódios de 

práxis estudados contribuem para os resultados da organização como um todo.  

 Ainda na coleta de dados, outra característica da Grounded Theory é a 

saturação teórica. Para Ichikawa e Santos (2001), a saturação teórica impede o 

pesquisador de definir quantos grupos irá pesquisar durante o seu trabalho, sendo o 

critério para julgar quando parar o fato de nenhum dado adicional que contribua para 

a compreensão da categoria estar sendo encontrado.  

 De acordo com Santos (2012), para garantir a confiabilidade dos dados na 

formulação de uma teoria, a Grounded Theory abusa das comparações constantes 

durante todo o processo, possibilitando a descoberta de similaridades e diferenças 

nos dados, sendo possível então a criação de categorias de forma objetiva e livre 
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das pressuposições do pesquisador. Para isso, são utilizados dois tipos de 

comparações: teóricas e incidente-incidente (STRAUSS; CORBIN, 1998). As 

primeiras, também chamadas de amostragem teórica, são realizadas no início do 

processo de análise e possibilitam que o pesquisador associe categorias conceituais 

aos fenômenos analisados, por meio de citações das entrevistas ou notas de campo. 

Por sua vez, as comparações incidente-incidente são feitas em etapas avançadas 

do processo de análise, existindo categorias conceituais definidas. Nesse momento, 

o pesquisador interpreta novas observações, checando se estas possuem 

similaridades com as categorias identificadas previamente e associando essas 

observações a uma categoria equivalente.  

 Os resultados dessas comparações são utilizados posteriormente na 

construção de uma teoria substantiva, justamente explicando as relações entre as 

diferentes categorias envolvidas no fenômeno. Para realizar tais comparações com 

eficiênia, o pesquisador que utiliza a Grounded Theory deve ter sensibilidade teórica. 

Para Ichikawa e Santos (2001), consiste na capacidade do pesquisador de 

reconhecer insights de teoria na sua área de pesquisa, assim como construir 

teoricamente tais insights, aguçando a sensibilidade e possibilitando a construção de 

um arsenal de categorias e hipóteses. 

 A fim de uma melhor compreensão da próxima etapa, Strauss e Corbin (2008) 

listam os principais termos utilizados pela Grounded Theory: 

 a) fenômenos: ideias centrais nos dados. Essas ideias são dispostas por 

 meio de conceitos; 

 b) conceitos: blocos de construção da teoria; 

 c) categorias: conceitos que representam o fenômeno; 

 d) propriedades: características de uma categoria, aquilo que define e dá 

 significado a ela; 

 e) dimensões: representam o âmbito no qual as propriedades gerais de uma 

 categoria variam; 

 f) subcategorias: conceitos que pertencem a uma categoria, fornecendo 

 esclarecimentos sobre ela.  
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 Buscando sintetizar o exposto, Bandeira-de-Mello (2002) afirma que a 

categoria é um fenômeno que deve ser definido com propriedades e dimensões. As 

propriedades são códigos abstratos usados para permitir a validação e aumentar a 

capacidade de modificação da teoria. Esses códigos podem ao mesmo tempo 

indicar uma categoria ou manifestar suas propriedades. Uma vez identificadas as 

propriedades, o pesquisador busca incidentes ou padrões de ocorrência da 

categoria, em que cada incidente é classificado por suas propriedades, o que 

constitui a comparação incidente-incidente. Desse processo, resultam categorias 

com propriedades bem definidas e com padrões de ocorrência encontrados nos 

dados, garantido fundamentação na explicação do fenômeno estudado. 

 

3.3.1.2 Processo de análise dos dados 

 

Uma vez colhidos os primeiros dados no campo empírico delimitado, pode-se 

iniciar as primeiras ações no tocando à análise dos dados. Para a análise do corpus, 

a Grounded Theory utiliza o procedimento de codificação, o qual, segundo Strauss e 

Corbin (2008), auxilia o pesquisador a construir uma teoria, em vez de simplesmente 

testá-la. A codificação também dá ao pesquisador ferramentas analíticas para lidar 

com grandes quantidades de dados brutos, considerando os significados alternativos 

para os fenômenos, desenvolvendo uma postura sistemática e criativa, relacionando 

conceitos que são os blocos de construção da teoria. Para isso, a codificação se 

inicia a partir da pura descrição dos elementos, sem interpretação de fatos. 

Posteriormente, é feito um ordenamento conceitual, no qual os fatos são 

organizados segundo um conjunto de propriedades e dimensões, mesmo que ainda 

não sejam relacionados nem classificados uns aos outros. A codificação na prática 

se dá inicialmente através da microanálise.  

A microanálise consiste, segundo Schröeder (2009), em um exame de 

palavras, frases ou parágrafos que busca um sentido analítico, fazendo 

comparações ao longo do nível de propriedades e dimensões, bem como permitindo 

ao pesquisador construir os dados para formar um esquema interpretativo. Esse tipo 

de análise exige que o pesquisador escute com cuidado o que os entrevistados 
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afirmam e o modo como eles afirmam, o que possibilita evitar conclusões 

precipitadas, além de considerar explicações alternativas. Strauss e Corbin (2008) 

consideram que a microanálise não deve ser feita nos momentos finais da pesquisa, 

sendo bastante relevante nas etapas iniciais, quando são definidas as categorias. 

Afirmam também que não é necessário codificar todas as fontes de dados, apenas 

aquelas que, do ponto de vista do pesquisador, possuem materiais interessantes ou 

relevantes para pesquisa. 

Na Grounded Theory, segundo a visão de Strauss e Corbin (2008), são 

utilizados três tipos de codificação: aberta, axial e seletiva. 

 a) Codificação aberta – processo pelo qual os conceitos são identificados e 

suas propriedades e dimensões são encontradas nos dados. Através da codificação 

aberta e da microanálise, surgem os primeiros códigos que dão origem às categorias 

do estudo. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) apontam que esse tipo de codificação 

envolve a quebra, análise, comparação, conceitualização e categorização dos 

dados, em que há a exploração destes sem uma orientação clara, mas através de 

uma leitura intensiva das transcrições das entrevistas e notas de campo, sendo 

possível a criação de categorias conceituais. 

 b) Codificação axial – esse tipo de codificação faz a associação de categorias 

com relação às suas propriedades e dimensões, construindo, então, de fato, uma 

teoria. A codificação axial inicia o processo de reagrupamento de dados que foram 

divididos na codificação anterior, relacionando categorias com suas subcategorias, 

com o objetivo de gerar explicações precisas e completas sobre os fenômenos. Para 

Strauss e Corbin (2008), essa etapa busca responder questões como por que, de 

que forma, quando, auxiliando o pesquisador a contextualizar um fenômeno.  

 c) Codificação seletiva – responde ao processo de integração e refinamento 

da teoria, sendo uma interação entre o pesquisador e os dados, na qual as 

categorias são organizadas em torno de um conceito explanatório central 

(SCHRÖEDER, 2009). Essa codificação reforça a teoria desenvolvida, examina 

incoerências, identifica as categorias com pouca fundamentação empírica, lapidando 

e refinando as categorias encontradas (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
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 Para facilitar a análise do corpus, foi utilizado o software de análise qualitativa 

ATLAS.ti. Bandeira-de-Mello (2002) afirma que esse software foi criado visando 

principalmente a construção de teorias, analisando comunalidades entre os códigos 

e gerando relatórios nos quais constam os documentos primários utilizados na 

pesquisa, as citações, as codificações utilizadas, as notas de análises, os esquemas 

e os comentários, auxiliando o pesquisador na construção de categorias e na 

formulação de teorias condizentes com a pesquisa. O processo de coleta e análise 

dos dados na Grounded Theory é finalmente sintetizado na ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 17: Coleta e análise dos dados na Grounded Theory 
 Fonte: Santos (2012). 

 

 Pode-se observar, portanto, que na Grounded Theory coleta de dados, 

codificações, análise, teorização e validação são processos concomitantes que se 

inter-relacionam. Além disso, é a análise que conduz à coleta, em vez de a coleta 

conduzir à análise.  
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3.3.1.3 Validação da teoria substantiva 

 

Para Schröeder (2009), a avaliação de uma teoria substantiva não é feita por 

testes quantitativos, mas através da comparação da teoria com os dados brutos. 

Além disso, os participantes da pesquisa devem ser capazes de se identificarem na 

história que está sendo contada, reconhecida como uma explicação razoável do 

fenômeno estudado.  

Sherman e Webb (1988) defendem os seguintes critérios para avaliação de 

uma teoria substantiva: 

a) grau de coerência: as categorias têm que emergir dos dados, e não de 

ideias preconcebidas do pesquisador, gerando credibilidade à teoria; 

 b) funcionalidade: a teoria deve poder explicar as variações nos dados e as 

inter-relações dos construtos, sendo percebida como útil para os sujeitos; 

 c) relevância: a teoria deve emergir da sensibilidade teórica do pesquisador, 

que deve ser capaz de definir a categoria central para a explicação do fenômeno.  

 d) flexibilidade: a teoria deve possibilitar modificações a partir da análise de 

novos casos, estando, assim, aberta ao aprimoramento de sua capacidade de 

generalização; 

 e) densidade: a teoria deve ter poucos elementos-chave, mas muitas 

propriedades e categorias relacionadas a essas propriedades;  

 f) integração: todos os construtos devem estar relacionados à categoria 

central. 

 Os itens supracitados serviram de base para legitimar os dados e as 

informações levantados durante a pesquisa. Mesmo assim, faz-se necessário um 

olhar discursivo sobre a técnica de análise e coleta utilizada a seguir. 

 Na pesquisa em ciências sociais, o uso do método não parece ter a mesma 

relevância como nas ciências naturais, que fazem pesquisas experimentais e de 

laboratório. Geralmente, constitui um capítulo obrigatório nas teses, servindo como 
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norteador do processo de investigação de campo, destacando técnicas, processos e 

procedimentos. Talvez seja típico das ciências sociais o método como elemento 

auxiliar da pesquisa, embora necessário e indispensável, mas sem uma consciência 

mais profunda do que ele representa, até como definidor da problemática e do 

estudo como um todo. Ao mesmo tempo, nada impede que se dê mais ênfase ao 

desenvolvimento do método e metodologias de pesquisa em ciências sociais, 

especificamente nas ciências administrativas, como um processo de 

desenvolvimento da própria ciência social.  

 Nesse contexto, a Grounded Theory tem um aspecto diferencial por sua forma 

própria de desenvolver pesquisa, na qual se evidenciam descobertas numa dialógica 

indutiva a partir de dados que servem de base para o ato específico da pesquisa, 

que é a capacidade de teorizar.  

 

 

3.3.2 Observação Simples 

 

 

 Além da Grounded Theory, utiliza-se também a técnica da Observação 

Simples. Conforme Gil (1999), a Observação Simples consiste no tipo de 

observação na qual não existe a real participação do observador na vida da 

comunidade, do grupo ou de uma situação determinada, sendo o pesquisador mais 

um expectador do que ator. Porém, o autor complementa afirmando que sua 

utilização vai além da simples constatação dos fatos, exigindo um mínimo de 

controle na obtenção dos dados, sendo geralmente seguida de um processo de 

análise e interpretação, o que lhe confere a sistematização e o controle requeridos 

dos procedimentos científicos. 

 O uso dessa técnica foi evidenciado tanto em campo, durante as entrevistas, 

como, quando possível, no momento da visita a um ensaio das bandas, quando foi 

observada a relação entre produção artística, gestores e músicos. O registro das 

impressões acerca dos ensaios assistidos foi feito em forma de relatórios escritos na 

primeira pessoa, entitulados de memorandos (ou "memos"). Acredita-se que o uso 

da Observação Simples nesses dois momentos auxiliou a confrontar os resultados 

conseguidos na Grounded Theory com o que foi percebido na prática.  
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 Como, além da técnica da Grounded Theory, foi utilizada a Observação 

Simples, a triangulação de dados faz-se necessária. Para Triviños (1987), essa 

técnica possibilita que o fenômeno estudado possa ser compreendido com mais 

amplitude, aumentando o poder explicativo e, consequentemente, a possibilidade da 

categoria central da pesquisa. Neste trabalho, a triangulação foi utilizada para 

comparar os resultados dos dados encontrados através da Grounded Theory com o 

que foi observado em campo, nos ensaios e durante a execução da pesquisa como 

um todo. Finalmente, no quadro a seguir consta o design da pesquisa, assim como 

as suas categorias e as subcategorias de análise.  

 

PROBLEMA QUESTÕES DE 
PESQUISA 

CATEGORIAS  
DE PARTIDA 

SUB CAT. 
DE PARTIDA 

MET. COL. MET. ANAL. 

De que forma 
grupos musicais 
inseridos na 
Economia 
Criativa 
evidenciam e 
desenvolvem a 
Estratégia como 
Prática social 
em suas rotinas 
organizacionais? 

O que caracteriza as 
bandas musicais 
enquanto inseridas 
na Economia 
Criativa? 

      TALENTO 

 

Criatividade; 
Preparo; 
Individualidade. 

Grounded 
Theory, através 
de pesquisa de 
campo junto a 
produtores e 
músicos de 
quatro bandas 
musicais. 
Observação 
simples, 
através de 
visita a ensaios 
das bandas e 
constatação da 
realidade dos 
sujeitos da 
pesquisa no 
momento da 
entrevista. 

Grounded 
Theory, através 
de processos 
inerentes à 
técnica 
(codificações 
aberta, axial e 
seletiva). 
Triangulação, 
fazendo 
relação com os 
dados 
coletados com 
o observado 
em campo.  

TECNOLOGIA 

 

Redes sociais; 
Informática; 
Internet; 

TOLERÂNCIA 
Ambiente 
criativo; 
Diversidade; 

Existe evidência da 
Estratégia como 
Prática em 
ambientes musicais 
criativos? 

PRÁTICAS 

 Strategizing; 
Microações; 
Pluralidade; 

 

PRÁXIS 

 
ESTRATEGISTAS 

É possível identificar 
as interfaces entre 
os resultados 
através de uma 
categoria central 
que contribua para 
concepção de uma 
abordagem teórica 
acerca da Economia 
Criativa e Estratégia 
como Prática em 
ambientes criativos? 

Todas acima Todas acima 

Quadro 12: Design da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 
A identificação, justificação e adequação do método da pesquisa social deste 

estudo constituem esforço especial, dada a sua forte articulação e interdependência 

dual com o objeto de pesquisa. O uso do método da Grounded Theory não se trata 

de mera escolha, mas de apropriação para o caso problematizado, a partir de uma 

realidade percebida, cuja situação se aplica como forma de explicar e responder a 

algo que é ainda insuficiente ou não conhecido. A força desse método é, sobretudo, 

o fazer teórico a partir de dados empíricos, ou seja, o exercício de teorizar 

fundamentado em sua dinâmica heurística, permitindo contribuição efetiva, na 
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medida em que busca uma categoria central, especial, até então não referida ou 

abordada.  

Procurou-se acercar de cuidados, condições e recursos para propiciar 

adequadamente a execução da pesquisa em função dos seus rigores e exigências 

científicas, desde a definição e caracterização da pesquisa e método, identificando 

participantes ativos, adequando técnicas e procedimentos de coleta dos dados, até o 

desenvolvimento do processo de análise com o apoio de software. Chegou-se a uma 

satisfatória resolução dentro do que foi previamente traçado, em que a relação e as 

interações dos dados observados e colhidos permitiram a eclosão ou evidenciação 

de descobertas teorizadas e teorizáveis, substanciais para responder o problema do 

estudo. 
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4 ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA: ANÁLISES E SIGNIFICAÇÕES 

 

 

 Com base na estruturação teórico-conceitual dos paradigmas que envolvem 

os elementos a partir dos quais se fundamenta este estudo (Economia Criativa e 

Estratégia como Prática), tem-se agora a dimensão empírica por meio da interação 

dos participantes do mundo real das bandas musicais, procurando, através de 

informações que emergiram dos próprios dados coletados e das informações obtidas 

pela observação direta, estabelecer relações, proposições e teoria. A ideia é a de 

que, no final deste capítulo, o objetivo central deste estudo, qual seja: “demonstrar 

de que forma grupos musicais inseridos na Economia Criativa evidenciam e 

desenvolvem a Estratégia como Prática social em suas rotinas 

organizacionais", tenha sido alcançado.  

 Inicialmente, são caracterizadas as bandas que participaram da pesquisa, no 

intuito de demonstrar como atuam e se inserem na Economia Criativa como um 

todo. Em um segundo momento, é feito um esforço de demonstrar como a 

Estratégia como Prática se evidencia nessas organizações. Na continuação, a 

categoria central do estudo, juntamente com suas propriedades e dimensões, será 

explicada, seguindo-se da compreensão técnica da Grounded Theory utilizada na 

pesquisa para se chegar a essa categoria. Finalmente, o último subcapítulo 

busca justificar a validação da teoria encontrada, confrontando os resultados com os 

critérios qualitativos de avaliação de uma Grounded Theory. Preferiu-se fazer o 

confronto dos dados levantados com a literatura no mesmo capítulo em que os 

resultados aparecem, facilitando a avaliação e a validação das conclusões 

chegadas.  

 No decorrer do capítulo, as informações que emergiram dos dados são 

apresentadas juntamente com a citações de trechos das entrevistas. Conforme 

acordado com os entrevistados, suas identidades não são reveladas, existindo uma 

codificação para identificá-los. As bandas são apresentadas por meio de letras (A, B, 

C ou D) e os entrevistados, mediante números (1 a 10), obedecendo a uma ordem 

cronológica. Por exemplo, um entrevistado com o código D9 corresponde à nona 

entrevista realizada e indica que participa da quarta banda estudada. Ao lado do 
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código, é mostrada a função do entrevistado na banda. Se o sujeito acumular mais 

de uma função, é citada apenas a função do questionário respondido por ele, por 

exemplo: A3, produtor artístico. Quando citados, os sujeitos que não foram 

entrevistados são identificados através dos nomes de suas funções em itálico e 

entre parêntesis, como, por exemplo: (baixista). Finalizando, permite-se a 

apresentação de um mesmo trecho de citação em mais de um momento durante o 

capítulo, se esse trecho auxiliar na explicação de itens distintos. 

 O quadro abaixo demonstra o perfil das bandas entrevistadas, assim como 

aloca os entrevistados em seus respectivos grupos, com o intuito de facilitar a 

análise posteriormente. No apêndice "E" constam mais informações sobre as 

entrevistas, como data, local, duração e quantidade de páginas transcritas.  

 

Banda Tipo Atuação Entrevistados 

A Baile Local 
1: Produtor executivo/proprietário/cantor 
2: Trombonista (músico) 
3: Produtor artístico/tecladista 

B Compositor Nacional 
4: Produtor executivo/proprietário/produtor 
artístico/cantor 
5: Percussionista (músico) 

C Rock cover Estadual 
6: Guitarrista (músico) 
7: Produtor executivo/proprietário/cantor 

D Forró Nacional 
8: Produtor executivo/proprietário 
9: Produtor artístico/tecladista 
10: Baixista (músico) 

Quadro 13: Características dos lócus e sujeitos participantes da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 A princípio, conforme exposto no item 3.3.1.1, na sistemática da Grounded 

Theory a saturação teórica impede o pesquisador de definir quantos grupos 

exatamente irá pesquisar durante o seu trabalho, sendo o critério para julgar quando 

parar o fato de nenhum dado adicional que contribua para a compreensão da 

categoria estar sendo encontrado. Depois desse proposto estabelecido, buscou-se 

fazer tantas entrevistas quanto fossem necessárias, de forma a conseguir o máximo 

de representatividade empírica, até que o conteúdo extraído em campo começasse 

a ficar redundante e as informações aparecessem de forma repetitiva. Dessa forma, 

acredita-se que a quantidade de dez entrevistados e um total de quatro bandas 

atenderam e obedeceram ao conceito de saturação teórica. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS BANDAS ENQUANTO INSERIDAS NA ECONOMIA 

CRIATIVA 

 

 A finalidade desta seção é descrever as bandas abordadas na pesquisa no 

que tange às suas inserções e atuações dentro da Economia Criativa. Espera-se 

com isso atender à primeira questão de pesquisa: o que caracteriza as bandas 

musicais enquanto inseridas na Economia Criativa? 

 Para responder a essa questão, será feita uma análise de se a Economia 

Criativa está presente no contexto das bandas estudadas, sendo levados em 

consideração os critérios de Florida, respectivamente, talento, tecnologia e 

tolerância. Mesmo assim, conforme visto no Quadro 07, no item 2.1.1, algumas 

adaptações foram feitas levando-se em conta a natureza deste estudo e as críticas 

sofridas por Florida em sua pesquisa. O quadro abaixo reafirma essa adaptação e 

mostra como os critérios de Florida são utilizados. 

 

INDICADOR DE FLORIDA Concepção do estudo 

Talento Existência de músicos talentosos; 
Valorização do indivíduo. 

Tecnologia Existência de equipamentos sonoros e de 
informática de última geração; 
Utilização das redes sociais; 
Utilização da internet de maneira geral. 
 

Tolerância  Indivíduos com distintas orientações sexuais; 
Indivíduos com distintas crenças religiosas; 
Indivíduos com distintas etnias; 
Músicos atuantes em outros ramos; 
Existência de diversidade em geral. 

      Quadro 14: Indicadores do estudo sobre Economia Criativa 
      Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Tendo em vista que os termos da literatura foram relacionados com a forma 

como são usados na pesquisa, evidencia-se a descrição das bandas.   

 A banda A caracteriza-se como banda baile e está há onze anos atuando no 

mercado de Natal, Rio Grande do Norte. Baile é um tipo de banda cover (ou seja, 

toca músicas não autorais) que anima eventos com apresentações com duração de 

até quatro horas de show. Contém no seu repertório músicas de diversos estilos, 

desde as mais calmas às mais agitadas, justamente para compor a sonorização em 



99 
 

 
 

todos os momentos de um evento. A possui uma estrutura razoável, sendo formada 

por onze músicos (entre eles, o produtor executivo/proprietário da banda, como 

cantor, e o produtor artístico, como tecladista) e cinco técnicos (operador de som, 

operador de luz, assistente de palco, roadie5 e fotógrafo). 

 

Olha, a missão é trabalhar com música de qualidade, animar os clientes, 
não sei se é só uma resposta... a gente trabalha como se aquele evento 
fosse uma vitrine pra gente. Porque embora a gente invista em mídias 
sociais, revista, workshops, feiras, não tem nada melhor do que você fazer 
um evento legal e ali ter vários clientes em potencial que podem lhe 
contratar (A1, produtor executivo). 

 

 No tocante ao item talento da Economia Criativa, percebe-se no grupo uma 

valorização do trabalho e das opiniões do músico (indivíduo talentoso) em relação às 

atividades da banda. O fato de o produtor executivo e proprietário da banda também 

ser músico pode ter contribuído para esse fenômeno.  

Lá na banda, toda a ideia e forma de expressão é muito bem aceita. Todo 
mundo tem voz. Uns mais, obviamente, e outros menos, mas todo mundo 
tem voz (A2, músico). 

A gente na orquestra é muito democrático, eu sempre abro espaço pra 
galera opinar, comentar, sugerir. Lógico que a gente vai tentar depois 
chegar ao denominador comum, mas sempre com base pensando no que o 
cliente poderia gostar. Nosso principal foco é agradar o cliente, mas todos 
eles têm espaço para opinar e sugerir de boa (A1, produtor executivo). 

 

 Constata-se que muitos profissionais que nela se inserem assumem vários 

projetos ao mesmo tempo, sendo a exclusividade uma exigência que muitas vezes 

não pode ser exigida por parte do contratante. Nesse aspecto, A entende essa 

realidade, tentando contornar a situação negociando com o músico. 

A1 não exige que você tenha dedicação exclusiva, como eu sei que 
acontece em outras bandas. Ele pede que você tenha prioridade! Se de 
repente se chocarem os horários de uma banda que você é freelancer com 
os horários da orquestra, ele pede que você dê prioridade à banda (A2, 
músico). 

 

                                                           
5
 Similar a um assistente de palco, porém com conhecimentos musicais.  
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 Nota-se que, apesar de aceitar que o músico participe de outros projetos, a 

exigência da prioridade implica a impossilidade de o indivíduo participar de mais de 

um projeto com o mesmo nível de comprometimento, devendo atuar em projetos 

esporádicos, como freelancer.   

 No tocante ao item tecnologia, percebe-se que a banda conta com boa 

estrutura tecnológica em hardware, utilizando, entre outros elementos, samplers6 ao 

vivo e uma rede de comunicação interna no momento da apresentação, na qual 

informações sobre o show são passadas para os músicos por meio de pontos e 

fones de ouvido, de forma que os clientes não têm acesso. Mesmo assim, apesar de 

esses elementos contribuírem de forma positiva para o serviço prestado, não podem 

ser considerados como inovações ou diferenciais no item tecnologia, uma vez que 

boa parte das bandas concorrentes também os utiliza. O elemento tecnologia 

também busca identificar a atuação do grupo frente às redes sociais e à internet. 

Apesar de o grupo ter presença ativa nesses ambientes, os entrevistados admitiram 

a inexistência de pessoal qualificado para fazer esse serviço. 

Acho que na maioria das bandas ainda falta investimento para mostrar o 
serviço de fato. Porque, como é uma orquestra, é muito importante pro 
cliente que vai contratar ver, além da música, o visual. O cliente quer saber 
como é a iluminação da banda, se os músicos estão bem vestidos, porque 
isso influencia muito... então, por exemplo, se você procurar no YouTube, 
pela maioria das orquestras de Natal, senão todas, você só vai encontrar 
vídeos amadores, você não encontra um canal da orquestra com vídeos 
bem produzidos, com um áudio bem gravado, um clipe, fotos profissionais 
de estúdio da orquestra...Ou seja, acho que falta um pouco de investimento 
na questão de divulgação das orquestras, eu vejo uma parte dessa 
divulgação muito amadora ainda (A2, músico). 

A capacitação de alguém pra essa área se faz necessário; de uma pessoa 
que tenha um tempo para divulgação. Aqui em Natal eu acho raro ter um 
profissional de mídia, um profissional que seja um conhecedor, que sente 
com você e diga “olhe, a mídia dos Estados Unidos funciona assim, assim, 
assim. Aqui no Brasil funciona assim” (A3, produtor artístico). 

 

 Com base na citação, pode-se afirmar que o quesito tecnologia encontra-se 

presente nas rotinas de A apenas de forma razoável, uma vez que, na visão dos 

participantes, seus equipamentos em hardware atendem às exigências do mercado, 

                                                           
6
 Samplers são sons gravados previamente, em vez de tocados por músicos do palco ao vivo, os 

quais geralmente se misturam com o som da banda durante a apresentação, para agregar a ela valor. 
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mas poderia haver mais investimento em profissionais atuantes especificamente nas 

redes sociais e na internet. 

 No item tolerância (existência, aceitação e desenvolvimento construtivo de um 

grupo de distintas características pessoais), constata-se que o grupo possui pessoas 

de distintas etnias, idades, religiões e influências musicais, sendo essa última a 

diferença que mais influencia as rotinas da banda. 

Os músicos tem muita experiência com outras bandas. E aí é natural que 
alguns músicos venham do berço musical erudito, outros venham do berço 
musical mais popular, da noite. Outros vêm de bandas muito rodadas de 
forró que tocaram 30 anos viajando. Então, a única coisa que eu percebi de 
pensamentos diferentes é em relação à musicalidade mesmo (A2, músico). 

É legal e muito gostosa a questão da gente aprender com essas diferenças, 
né? São vários recursos que a gente tem da música, essa pluralidade de 
conceitos, sabe? É muito legal. Se você leva numa boa, você se diverte 
muito. Por exemplo, chegou um cara pra tocar rock e aí botou percussão 
em rock, aí de repente o cara está tocando um apito, aí a galera estava 
(onomatopeia apito). Aí a gente brinca, “é um índio! Gente entrou um índio 
no meio” (A3, produtor artístico). 

 

 Com base nos dados empíricos, constata-se que A se insere e atua na 

Economia Criativa, já que possui indivíduos talentosos (músicos) que têm voz e 

fazem a diferença nas rotinas da banda, lida de forma positiva com a diversidade 

presente e dispõe de tecnologia suficiente para fazer seu trabalho. Contudo, não foi 

possível comparecer a ensaios de A, pois, segundo o seu proprietário, nenhum 

ocorreu no período da pesquisa. Mesmo assim, acredita-se que a similaridade das 

respostas dos entrevistados pode assegurar a veracidade das informações. 

 O grupo B representa o trabalho de uma compositora que está no mercado há 

vinte e quatro anos, atuando nacionalmente. Em seu repertório, predominam as 

músicas autorais, todas em português, e o estilo tocado na maioria das vezes 

valoriza os ritmos nacionais, como samba e xote, mas sem deixar de experimentá-

los e misturá-los com as possibilidades infinitas da música do mundo todo. Com 

mais de 10 discos lançados, acumula apresentações também fora do país, com 

passagens pelos Estados Unidos, Suíça e Japão.  

 A estrutura de B condiz com características vistas na literatura sobre 

Economia Criativa, pois está sempre mudando em função do projeto vigente. A cada 

temporada, o grupo ganha uma nova roupagem, com alguns novos músicos, equipe 
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e objetivos musicais. No momento da entrevista, a banda contava com sete músicos, 

incluindo a compositora, que também é cantora e se apresenta com um violão. A 

equipe de B, além de possuir pessoas com funções recorrentes, como técnico de 

som, técnico de luz e assistente de palco, conta com profissionais menos comuns 

(comparados a grupos que somente atuam na cidade), como profissional de 

audiovisual e cabeleireiro. Pela fala da entrevistada, nota-se que o ofício de B, ao 

contrário do de A, não é animar um evento, mas proporcionar uma apresentação 

musical para ser assistida com atenção, existindo uma preocupação não só no 

quesito musical, mas também na transposição das emoções e ideias da compositora 

de maneira geral para o público. 

 

Rapaz, eu já pensei assim, eu acho que se eu quisesse, eu acho, eu e um 
bocado de artista, a gente teria a capacidade de ganhar mais dinheiro com 
o trabalho da gente, mas eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu 
não quero abrir. Do que não quero abrir mão? Da demonstração do meu 
sentimento real do meu trabalho em relação a isso. Dessa necessidade de 
trocar com o público, de eu ver o olho brilhando na plateia, de coisas assim 
que não são mensuráveis. E às vezes a gente deixa de ter uma vida, vamos 
dizer assim, mais tranquila financeiramente, em prol de um sonho. De um 
desejo de fazer um produto artístico do jeito que a gente imagina e de um 
jeito, enfim, é uma coisa maior que a gente. Meu trabalho é envolvido pela 
emoção, pela necessidade de fazer aquilo, de continuar acreditando 
naquilo, então assim, não é uma coisa puramente comercial (B4, produtor 
executivo). 

 

 Mais uma vez, nota-se a consonância com a literatura, que afirma que os 

profissionais da Economia Criativa se importam mais com os seus produtos. 

Percebe-se que nesse caso o lado financeiro dá lugar para o artístico, o emotivo e o 

inspirador.  

 Em B, a proprietária é também produtora executiva, produtora artística e 

cantora, representando e evidenciando o quesito talento. Mesmo assim, não existe 

completa centralização do processo decisório, sobretudo para questões musicais, 

como foi possível comprovar não só pela fala do entrevistado que faz parte do 

grupo, mas também pelas impressões extraídas de um ensaio assistido. 

 

O processo atual é o seguinte: B4 chegou pra gente com as músicas bem 
organizadas, ela fez uma pré-produção. Ela fez no computador, fez mais ou 
menos uma linha de tudo que ela queria, até com partituras, com cifras, com 
ela cantando. O que acontece nessa pré-produção, que são os ensaios que 
a gente está fazendo, é que a gente monta a música, baseado no que ela 
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fez, mas nunca fica igual, porque ali são máquinas, né? Ela gosta de coisas 
que a gente faz e cria. Eu até leio partitura, mas mais como um suporte. Eu 
vim da escola da criação, né? Sou mais criativo, ao ponto que os trabalhos 
que surgem, surgem por esse motivo (B5, músico).  
 
Inevitável deixar de fazer uma relação do clima sentido no ensaio com a 
música em si, a HARMONIA reinava. O ensaio era conduzido 
tranquilamente pela cantora e pelo produtor artístico auxiliar (guitarrista). 
Todos esperavam em silêncio e serenamente a preparação dos demais 
membros da banda. O volume do ensaio era agradável, inexistindo a 
necessidade de um músico de aparecer mais que o outro. A liderança da 
produção artística era natural, tranquila e participativa, apontando quando 
um músico poderia melhorar e ouvindo a sugestão dos mesmos (MEMO: 
sobre o ensaio de B). 

 

 B também conta com estrutura tecnológica física apropriada, utilizando 

samplers e projeções com click 7 , estando à altura dos demais concorrentes. 

Evidenciou-se nas entrevistas a preocupação em estar na maior parte das redes 

sociais, assim como a necessidade de contar com profissionais para administrar 

essa função. 

 

A (empresa responsável) tomava conta do site, das redes sociais, das 
páginas oficiais do Face, agora a gente tem uma pessoa na (empresa 
responsável) e eu faço temporariamente a minha página porque eu estou 
em fase de transição então não está tão pesado. Mas quando começa a 
pesar a gente tem que contar com alguns profissionais. (B4, produtor 
executivo). 

 

 O grupo B também disponibiliza seus discos de forma digital para vendas 

online, demonstrando mais uma vez que se insere no contexto da Economia 

Criativa, tomando proveito de suas possibilidades. 

 No quesito tolerância, B parece conviver em harmonia com indivíduos de 

distintas etnias, orientações sexuais, religiões e influências musicais, realidade de 

ambientes inseridos na Economia Criativa. 

 

A diversidade é importante e é boa, porque soma. Onde há diferença, há 
algo sempre que o outro faz e que você não faz (B5, músico). 

 

                                                           
7
 Projeções com click são vídeos mostrados durante o show que estão sincronizados com a música 

por meio de um sinal sonoro constante que chega para os músicos (e só para os músicos) através de 
fones de ouvido. 
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 Tendo em vista que os itens acerca da Economia Criativa foram evidenciados, 

pode-se afirmar que B se insere na Economia Criativa.   

 A banda de rock cover C está há quatorze anos no mercado e atua no estado 

do Rio Grande do Norte. No seu repertório, constam músicas nacionais da década 

de 1980, em sua maioria. O proprietário e produtor executivo também é cantor na 

banda, que conta com mais quatro músicos. Apesar da formação relativamente 

pequena no palco, a estrutura da equipe é representativa, com dois roadies, dois 

técnicos de som, uma profissional específica para as mídias sociais e, às vezes, 

conta com um iluminador. A banda não possui produtor artístico específico, uma vez 

que todos participam de forma homogênea dos arranjos e decisões musicais. 

 

É coletivo. Cada um sugere arranjos, dá ideias. E todo mundo vai editando 
o arranjo que cada um dá. Eu dou uma ideia, (o outro guitarrista) edita, C7 
edita, (baterista) edita. Daí se não dá certo, tenta de outro jeito, até que 
consiga chegar num denominador comum. E geralmente isso acontece 
rapidamente (C6, músico). 

 

 No tocante aos talentos da banda, mais uma vez, o quesito projetos paralelos 

existentes na literatura da Economia Criativa faz-se presente, pois todos os músicos 

possuem outros trabalhos, dentro ou fora da música. São bancários, advogados, 

professores e freelancers. Conforme percebido na fala do proprietário, isso não é 

visto como um problema, mas como uma possibilidade de se fazer o que gosta, sem 

colocar o lado financeiro como prioridade. 

 

Por que a gente existe? Porque a gente faz o que gosta, antes de mais 
nada. E porque a gente acredita no que faz. Por isso que eu perguntei se 
era financeiro. Tem alguma coisa ligada a financeiro? Pouca coisa. Porque 
se a gente pensasse no dinheiro, a gente não estaria no negócio, 
entendeu? O negócio é porque gostamos e acreditamos, nos sentimos bem 
fazendo isso, o dinheiro é consequência do negócio nesse aspecto (C7, 
produtor executivo). 

 

 Percebe-se na fala a seguir que o grupo se orgulha de seus investimentos em 

tecnologia.  
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A grande característica que nos dá essa cara de banda grande, só aqui em 
Natal, é esse profissionalismo. Ter esses diferenciais, de ter custos, 
investimentos. A banda investe, a palavra é essa. Você não encontra uma 
banda que realmente investe, que gasta dinheiro, não só com uma guitarra 
boa, mas com estrutura, com social media, com periférico de voz, com 

técnico de voz, essas coisas (C6, músico). 

 

 Com base na citação, fica clara a intenção de se fazer um trabalho de mídia 

social profissional, podendo, a partir disso, aferir que se conta com o item tecnologia 

proposto por Florida.  

 A tolerância é vista com naturalidade. Existem músicos com idades distantes, 

raças, religiões e influências musicais distintas. Assim como nas bandas A e B, as 

diferenças de ideologias musicais são as que mais influenciam as rotinas do grupo. 

O fato de cada músico vir de berços musicais diferentes (alguns vêm do rock, outros 

da academia, outros do baile) é visto como positivo para os membros, assim, 

quaisquer outras diferenças que são passíveis de preconceito são tratadas de forma 

natural.  

 

A diferença é extremamente benéfica, é como um relacionamento, se você 
tem um relacionamento é aquela história, né? As pessoas olham pra frente, 
sempre, mas se você não olhar pro lado, você não vai ver o que o outro 
está sentindo, se tá rindo, se tá chorando, se tá gostando ou se não está. 
Então as diferenças de gostos musicais, as diferenças, quaisquer que sejam 
elas, elas são tratadas digamos de forma interna, de discussões e talvez 
seja esse o diferencial (C7, produtor executivo). 

 

 Com base no exposto e confirmando as informações coletadas através do 

ensaio assistido, pode-se afirmar que C se insere no âmbito da Economia Criativa, 

uma vez que os talentos da organização têm espaço e voz dentro dela, as 

diversidades existem e são trabalhadas positivamente, havendo uma preocupação 

em estar à frente no quesito tecnologia. 

 A banda potiguar D constitui uma das maiores bandas de forró do país. Há 

quatorze anos no mercado, mais de quatro milhões de discos vendidos, sendo doze 

CDs e seis DVDs, o grupo já esteve nos principais programas de televisão do país e 

possui músicas regravadas por vários artistas nacionais, em sua maioria bandas da 

Bahia. Sua estrutura é numerosa, contando com treze músicos, dois produtores 

executivos, um produtor musical, um camareiro, quatro motoristas, um segurança, 
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quatro técnicos de palco, sete roadies e três profissionais de mídia social. Quanto à 

missão do grupo, o proprietário (que não é músico) define: 

 

 

Vender alegria. Vender felicidade. Você imagine que tem um cara em festa 
pública, que tá na constituição o cara ser feliz, o cara não faz nada, não tem 
dinheiro pra nada, nem pra comprar um gibi, nem pra, às vezes, tomar uma 
dose de cana, tá com a conta de luz atrasada e vai pro show e passa duas 
horas se esquecendo daquilo tudo e ele está sendo feliz (D8, produtor 
executivo). 

 

 No tocante à inserção do grupo na Economia Criativa, nota-se uma 

demasiada importância no papel do cantor (talento). Esse indivíduo, além de 

participar das reuniões de planejamento estratégico, tem papel fundamental no 

recrutamento e seleção de novos talentos.  

 

Todos dão opinião. Claro que a que prevalece é a do cantor, porque ele 
sabe o que ele quer pra banda e a banda se adaptou muito a ele. Ele é um 
cara jovem, versátil e antenado (D9, produtor artístico). 

 

 Nesse ramo da música (forró), a figura desse profissional muitas vezes é 

associada à imagem da banda, tendo que ser dada muita atenção para a relação 

desses dois elementos.  

 No tocante à tecnologia, percebe-se a preocupação em estar no topo dos 

downloads, visualizações e curtidas nas redes sociais.  

 

Sim, quando eu entrei, a banda já tinha redes sociais, mas não era com 
essa vibe toda de agora. Os donos vêem alguém e se inspiram para fazer 

igual (D10, músico). 

Os números que mais crescem proporcionalmente são os de D. Como a 
gente tem o disco que sai de 40 em 40 dias, a coisa é muito rápida, os 
downloads desse disco da gente teve 210 mil downloads, o anterior tinha 
tido 140 (mil). Há oito meses a gente recebe um dinheiro que vem dos 
Estados Unidos pelo YouTube. É com esses percentuais que quero lhe 
mostrar como o D é o melhor. E então essa utilização eu tô muito satisfeito. 
E eu sou a única banda a ter três pessoas só nas redes sociais. E vou 
aumentar (D8, produtor executivo). 
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O grupo também utiliza material tecnológico físico de ponta, como drones8 e 

projeções mapeadas9.  

A tolerância existe através de diferenças de gêneros, ideologias musicais, 

religiões, orientações sexuais e etnias, sendo mais uma vez abraçada e incentivada 

nas rotinas de D.  

 

A diversidade contribui muito. É bom ter gente diferente. É uma forma de se 
reciclar, se renovar, fazer coisas novas e diferentes (D9, produtor artístico). 

 

Sobre o fato de a pessoa possuir raça ou orientações sexuais distintas, pode-

se destacar a seguinte citação: 

 

Não, nem fede nem cheira. É. O que importa é a qualidade do músico e do 
ser humano. Por quê? Porque você passa noventa dias dentro de um 
ônibus e de um hotel e se for gente, se for fofoqueiro, gente cheia de qui qui 
qui cá cá cá, aí meu irmão, não vai (D8, produtor executivo). 

 

 Com base nesses dados, e de acordo com a literatura abordada, afirma-se 

que D está representada nos quesitos tecnologia e tolerância, bem como atua na 

Economia Criativa como um todo. De forma semelhante ao que ocorreu com a 

banda A, também não foi possível comparecer ao ensaio da banda D, pois, segundo 

o proprietário, ela ensaia no ônibus e nos quartos de hotel, devido à rotina e à 

grande frequência de apresentações. Mesmo assim, acredita-se que a semelhança 

das respostas dos três entrevistados da banda corrobora a veracidade das 

informações.  

 Diante do exposto, pode-se chegar a uma interpretação errônea de que um 

dos requisitos para o item talento ser mostrado, existência de músicos talentosos, 

não foi evidenciado de forma clara na pesquisa. Para aferir a existência do requisito, 

argumenta-se que bandas profissionais que atuam nos mercados local, regional e 

nacional há mais de dez anos devem contar com músicos talentosos, ou seja, que 

executam de forma satisfatória seus instrumentos ou não permaneceriam tanto 

                                                           
8
 Drones são veículos aéreos não tripulados. As bandas utilizam drones pequenos controlados por 

controle remoto e acoplam câmeras neles para filmar os shows. 
9
 Projeção mapeada consta na projeção de uma animação gráfica em uma fachada, sendo essa 

animação criada especialmente com base em cada detalhe da construção do local. 
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tempo no mercado. Logo, para fins desta pesquisa, os músicos de bandas como as 

pesquisadas são, por si só, indivíduos talentosos.  

 Com base no levantamento feito a partir dos dados, assim como no confronto 

destes com a literatura prévia, conclui-se que as bandas abordadas na pesquisa 

atuam e se inserem no âmbito da Economia Criativa. Os critérios por Florida (2011) 

adotados para essa constatação (talento, tecnologia e tolerância) foram atendidos 

de acordo com os itens propostos e as especificidades de cada critério em relação 

às bandas pesquisadas e respondem à primeira questão de pesquisa. O item 2.1 

também proporcionou arcabouço teórico para se fazer relação com os dados 

encontrados, apontando que na Economia Criativa os indivíduos se importam com 

seus produtos, possuem vários projetos e vivienciam a diversidade humana. 

Contudo, na seção 4.3.4 são mostradas citações e dados da pesquisa que fazem 

relação entre Economia Criativa e propriedades e dimensões de categorias 

encontradas na pesquisa, proporcionando mais solidez empírica. Encerra-se este 

tópico considerando-se respondida a primeira questão de pesquisa do trabalho. 

 

4.2 EVIDÊNCIA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA EM AMBIENTES MUSICAIS 

CRIATIVOS 

 

 Nesta seção, será demonstrado como os elementos da Estratégia como 

Prática estavam presentes na realidade dos grupos entrevistados. Espera-se com 

isso atender à segunda questão de pesquisa: existe evidência da Estratégia como 

Prática em ambientes musicais criativos? Utilizando como base o modelo 

de Whittington, a Estratégia como Prática pode ser estruturada em três grandes 

dimensões: práticas, práxis e praticantes. O quadro a seguir revisa tais 

conceitos para uma melhor compreensão do capítulo. 
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Indicador Whittington Concepção do estudo 

Práticas Rotinas, conceitos, ferramentas e 
procedimentos para fazer a estratégia. 

Práxis  O trabalho de se fazer a estratégia, a própria ação, 
episódios estratégicos. 

Praticantes Funcionários de todos os níveis hierárquicos que 
realizam o fazer estratégico. 

       Quadro 15: Indicadores do estudo sobre Estratégia como Prática 
       Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Para fins deste estudo, as práticas estratégicas compreendem as rotinas e os 

procedimentos que as bandas adotam no fazer estratégico e o modo como elas 

envolvem os músicos; a práxis refere-se a episódios do fazer 

estratégico (strategizing) relatados pelos entrevistados, que foram sugeridos ou 

implementados por músicos; enquanto os praticantes são os próprios músicos.  

 É necessário esclarecer que decisões musicais como repertório, introdução e 

final de canções, convenções sobre refrão, estrofe, arranjos e demais decisões que 

envolvem a forma como as músicas dos grupos vão soar são consideradas decisões 

estratégicas, uma vez que o resultado tem impacto direto na relação do grupo com o 

mercado e seus clientes, pois as apresentações de bandas com músicas que não 

agradam ao público o afastam dessas organizações. Logo, tentou-se identificar na 

fala dos entrevistados elementos que mostrassem que os músicos das bandas são 

incluídos e contribuem para o fazer estratégico dessas organizações. 

 O grupo A realiza a maioria de suas práticas estratégicas envolvendo 

músicos. Dentre elas, podemos citar o processo de recrutamento, a seleção de 

novos músicos, as reuniões esporádicas de planejamento, a existência de grupos 

internos nas redes sociais para a comunicação intraempresarial, assim como 

práticas de compartilhamento de resultados com a equipe.  

 

O recrutamento é feito sempre por mim, os músicos sugerem, fazemos 
alguns testes e eu decido quem se enquadra melhor ou não (A1, produtor 
executivo). 

Quando eu faço reunião com a turma, a estratégia é bolar melhorias pro 
nosso show, não é? Então, para estratégia de show a gente se reúne uma 
vez por mês para decidir (A1, produtor executivo). 
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 Para as decisões musicais, também são encontrados elementos que sugerem 

que não existe centralização por parte do produtor artístico. 

 

Eu sempre peço ajuda. Eu aprendi que toda decisão tomada em grupo é 
mais forte, porque gera outras correntes, outras tendências e outras visões. 
Se falhamos, falhamos todos. Aí ganhei meu dia por ele (o músico) 
entender que se sente parte do grupo (A3, produtor artístico). 

  

 Vários episódios de práxis estratégicas são citados. Trata-se de sugestões e 

microações realizadas por músicos que influenciaram positivamente os resultados 

de A. 

A primeira foi a questão da gravação do DVD no workshop do ano passado 
da Nobre’s, que foi uma ideia de um músico, se não me engano foi uma 
ideia do percursionista, não tenho certeza, mas foi uma ideia que somou. 
Teve um vídeo que mandei pro proprietário, em formato bem pequeno, só 
para mostrar como estava ficando o DVD, e que ele acabou publicando e 
esse vídeo fez o maior sucesso. Outra questão foi a da vestimenta, que a 
gente, às vezes, diz que um terno pode ser feito de uma forma ou de outra. 
Questão de visual da banda, em relação a posicionamento de instrumentos, 
botar a bateria de um lado, mudar os metais de local. Sempre foi muito 
tranquilo em relação a isso. Questão de som também, a gente indicava 
empresas que poderiam ter um equipamento melhor, mais novo. Esse tipo 
de coisa (A2, músico). 

 

 Com base nos dados encontrados e na literatura, acredita-se que a Estratégia 

como Prática se evidencia nas rotinas de A.  

 As práticas estratégicas de B, em geral, também envolvem os 

músicos, mas, como abordado no capítulo anterior, a compositora trabalha com 

projetos, podendo cada um deles envolver formações de músicos 

diferentes. Portanto, não são todos os músicos que perduram na formação base e 

adquirem confiança suficiente para opinar em todos os setores. Logo, o nível de 

centralização de decisões não musicais é maior em B do que em A.  

 Apesar disso, nas decisões musicais, as contribuições de todos os 

músicos são ouvidas e muitas vezes internalizadas. Dentre as práticas adotadas e 

os episódios de práxis, os dados evidenciam reuniões de planejamento antes de um 

grande projeto,  ações de avaliação da equipe após cada show, ações de integração 

entre a equipe e ações de compartilhamento de resultados.  
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Faço reuniões. Assim, quando tenho mais tempo e quando tenho muitos 
projetos a gente faz muita reunião. Com músico geralmente em começo de 
processo ou processo de criação, como está sendo agora ou processo de 
início de temporada. A gente faz reunião, às vezes em um processo, tipo, 
escolha de figurino da temporada, que músico tem muito problema com 
figurino, aí a gente faz uma reunião com os músicos. E também faz reunião 
assim, tenta fazer reuniões assim, pra gente comemorar (B4, produtor 
executivo). 

Em geral existe uma abertura. Até porque se uma pessoa me chama e me 
quer no trabalho porque me considera criativo, que eu desenvolvo um 
trabalho diferente, eu preciso estar livre pra poder fazer isso (B5, músico). 

Eu sempre pergunto ao (produtor artístico auxiliar) assim: “O que é que 
você acha? Tá ruim? Quer mudar uma nota?” (cavaquinista) é um músico 
sensacional, a gente conversa muito sobre arranjos, as partes técnicas, ele 
me dá umas dicas, é muito bom nessa parte. Então eu acho assim que cada 
um tem um papel muito importante, especialmente nesse trabalho que eu 
escolhi a dedo (B4, produtor executivo). 

Quando termina, a gente faz uma reunião com a equipe, aqui geralmente, e 
aí a gente vai botar tudo o que funcionou e o que não funcionou ali, vai dizer 
por que não funcionou, vai fazer algumas críticas uns com os outros. E aí 
todo mundo fala abertamente o que achou e a gente discute em cima do 
que foi falado, a gente conduz os próximos trabalhos (B4, produtor 
executivo). 

  

 Nesse sentido, por centralizar boa parte das decisões, mas contar com os 

músicos para a produção de suas apresentações, envolvendo-os e ouvindo-os em 

várias etapas da produção dos projetos, a Estratégia como Prática considera-se 

evidenciada em B, mas em menor grau do que em A.  

 As práticas de C são identificadas através de equipes opinando sobre 

decisões, votação democrática para decisões, necessidade e busca de integração 

entre a equipe e compartilhamento de resultados com a equipe. 

 

Pra sugerir é total. Eles ouvem. Me sinto com voz pra inserir assuntos. Não 
é engessado. Eu tenho liberdade pra sugerir, eu e (baterista) e todo mundo. 

(C6, músico). 

Compartilhamos (informações), até porque é uma forma de crescimento. Eu 
costumo dizer, não adianta eu ter saído bem em um show se os outros não 
tiveram. A gente sempre procura dar toques um ao outro e ouve 
determinadas críticas para melhorar (C7, produtor executivo). 

 

 Os episódios da práxis estratégica apontam que a equipe sugere com 

frequência ações estratégicas, principalmente no quesito repertório, movimentos de 

palco e arranjos.  
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É coletivo. Cada um sugere arranjos, dá ideias. E todo mundo vai editando 
o arranjo que cada um dá. Eu dou uma ideia, (outro guitarrista) edita, C7 
edita, (baterista) edita. Daí se não dá certo, tenta de outro jeito, até que 
consiga chegar num denominador comum. E geralmente isso acontece 
rapidamente (C6, músico). 

No último ensaio, segunda-feira agora, a gente discutiu o repertório 
abertamente, que já estava fechado, e músicas foram trocadas de lugar no 
repertório e retiradas, colocamos outras no lugar. Com base em nossas 
sugestões (C6, músico). 

C6 e (baixista) brincam muito entre eles e a gente tocava uma música que 
eles ficavam fazendo paródias, brincando entre eles. Então eles começaram 
a fazer uma coreografia na música e hoje tem gente que vai ao show e pede 
a coreografia e foi totalmente inusitado aquilo ali (C7, produtor executivo). 

 

 Desse modo, concluem-se as impressões sobre as evidências da Estratégia 

como Prática em C, expondo o memorando sobre as impressões acerca do ensaio 

assistido. 

 

Acompanhar o ensaio dessa banda me deu boas lembranças. O clima do 
ensaio era muito parecido com o dos ensaios da minha banda de rock 
quando eu comecei a tocar. O bom humor e a amizade imperavam e 
permeavam a música que estava sendo ensaiada. Todos no grupo 
contribuíam espontaneamente e sem medo de censura, fazendo com que o 
som da banda possuísse a identidade de todos os membros. A forte 
intimidade entre todos fazia aparecer piadas e provocações que sempre 
eram levadas com bom humor. De fato, pude comprovar o que foi relatado 
nas entrevistas, e a Estratégia como Prática de fato aparece na gestão 
desse grupo, uma vez que todos os membros deram sugestões sobre um 
projeto para o qual estavam ensaiando e foram ouvidos. (MEMO: Sobre o 
ensaio de C). 

 

 Segundo dados da pesquisa, as práticas de D que envolvem os 

músicos compreendem  avaliações da equipe logo após o término dos 

shows, atividades de integração entre a equipe, recrutamento através de sugestões 

da própria equipe e compartilhamento de resultados com a equipe. O grande porte 

da empresa e a extensa rotina de shows fazem com que os músicos não participem 

de reuniões sobre assuntos comerciais. Apesar disso, na visão dos entrevistados, os 

músicos são essenciais para assuntos musicais, de logística e de produção. 

 

Musicalmente, não só eu, como todos, temos o direito de opinar. Os outros 
músicos opinam também (D9, produtor artístico). 

Do jeito que eu lhe falei, que o espaço ele tem, basta ele ter a coragem de 
falar e ele acertar. Convencer os outros. Ele é ouvido. É e inclusive os 
outros se metem na área dele. Seja o trombonista no baterista ou tecladista 
no percussionista (D8, produtor executivo). 
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 A seguir, há alguns exemplos de episódios de práxis relatados pelos 

entrevistados da banda D. 

 

Aconteceu sexta agora, a gente gravou um DVD em Caruaru e eu disse: 
“Cara, eu queria uma formação no palco diferente, tá feio, tá comum, todo 
mundo de preto, como é que destaca o cantor? Se for todo mundo de preto, 
eu quero os backings de uma cor e os metais do outro lado, que são três, 
de outra cor para acender um pouco”. Aí eles disseram: “Por que a gente 
não faz isso e bota uma gravata solta?” Aquelas gravatas que ficam abertas 
aqui e fica solta, aí eu disse: “Opa! Vamos fazer isso!”. Isso é uma 
constância (D8, produtor executivo). 

(Músico) é meu primeiro músico cantor, ele toca sete instrumentos. E aí eu 
disse a ele que queria que ele botasse o violão e ele disse: “Pra tocar o 
que?” E eu disse: “O que você quiser”. Essa parte do show ninguém sabe o 
que ele vai cantar e a banda que vá atrás. Ele começa no violão, algumas 
coisas ficam no violão, mas 90% a banda vai atrás. Aí ele pode tocar de 
Roberto Carlos à Paralamas do sucesso, passando por forrós antigos ou 
por brega. Tudo. Depende da cidade, do local, do que ele achar (D8, 
produtor executivo). 

Músico tem esse poder de decisão também. Porque a gente passa mais 
tempo junto do que em casa com as nossas famílias. Então sempre tem 
sugestão: de onde se hospedar, refeição, de fardamento etc. Coisas do dia 
a dia! (D9, produtor artístico). 

Tem um lance de fogos agora que estamos usando muito: estão colocando 
fogos no braço do baixo, da guitarra... pra numa parte importante do show 
ser acionado. É acionado por alguém, através de fios que passam por trás 
do instrumento. E foi sugestão de um músico! (D10, músico). 

 

 A constância da sequência de episódios de práxis estratégica, mesmo se 

tratando de uma empresa de grande porte, demonstra que D confia em sua 

equipe para boa parte de suas decisões estratégicas, podendo ser considerada 

praticante da Estratégia como Prática. 

 De acordo com a literatura e com os dados levantados, pode-se aferir que a 

Estratégia como Prática se evidencia nas quatro organizações estudadas. A 

importância e o olhar dado ao músico enquanto estrategista, observando suas 

sugestões e dando oportunidade de interações, fazem com que as práticas sociais 

de suas rotinas sejam relevantes para a estratégia das bandas. Apesar disso, 

identifica-se que B e D centralizam as decisões comerciais, dando aos músicos a 

palavra para assuntos musicais, de produção e logística. As informações presentes 

no item 2.4.2 sobre Estratégia como Prática corroboram os resultados empíricos, 

apontando a existência dos elementos encontrados na pesquisa como microações, 

práxis, episódios estratégicos, práticas e praticantes. Na seção 4.3.4, são 
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relacionadas citações e fenômenos que fazem relação entre Estratégia como Prática 

e propriedades e dimensões de categorias encontradas na pesquisa para 

proporcionar mais solidez empírica. Acredita-se que dessa forma a segunda questão 

de pesquisa foi respondida, partindo-se para a explanação e compreensão da 

categoria central em sua essência. 

 

 

4.3 COMPREENSÃO DA CATEGORIA CENTRAL 

 

 

 Na Grounded Theory, é buscada a construção de uma teoria que explique 

como grupos lidam com problemas em situações específicas. Tal explicação é feita 

por meio de proposições em torno de uma categoria central. Parte-se então para a 

apresentação dos elementos teóricos que buscaram responder a terceira questão de 

pesquisa: é possível identificar as interfaces entre os resultados através de uma 

categoria central que contribua para a concepção de uma abordagem teórica acerca 

da Economia Criativa e Estratégia como Prática em ambientes criativos? 

 A categoria central deste estudo que envolve e explica os 

fenômenos estudados com base nos dados da pesquisa refere-se à Estratégia 

como Prática Criativa, categoria  que emergiu dos dados e que engloba 

duas grandes categorias, quais sejam: criatividade estratégica das bandas e 

práticas estratégicas das bandas. Para uma melhor compreensão do que está por 

ser mostrado, é feita a explanação de como o sistema de relações, gráficos e 

ilustrações presentes na pesquisa está exposto. Como exemplo, é usada a figura a 

seguir, que ilustra as categorias e as propriedades discutidas no decorrer do 

capítulo.  
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Figura 18: Categorias e propriedades da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Interpretando o gráfico acima, as categorias do estudo são representadas 

pela letra “C” antes do título, as propriedades são simbolizadas por “P” e a categoria 

central, por “CC”. Os dois números entre chaves que constam após os nomes dos 

elementos da imagem correspondem, respectivamente, aos graus de 

fundamentação e densidade desses elementos. Para fins desta pesquisa, os graus 

de fundamentação representam a quantidade de citações que foram atreladas a um 

determinado código. Como no gráfico mostrado não existem códigos, apenas 

categorias ou propriedades, nenhum elemento possui qualquer grau de 

fundamentação. Ao lado do grau de fundamentação, está a densidade do 

elemento. Por densidade, podemos entender a quantidade de outros elementos 

(códigos, categorias ou propriedades) que se relacionam com o elemento em 

questão. Observando a figura, a categoria central tem densidade 5, indicando que 

cinco outros elementos estão atrelados a ela, respectivamente, as três 

propriedades da categoria central e as duas outras categorias que são englobadas 

por ela.   

 Para fins de sistematização, os códigos deste estudo foram 

atrelados às propriedades de categorias, em vez de serem jogados nas categorias 
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em si. Isso tanto auxilia o leitor na hora de relacionar cada código com as 

propriedades e fenômenos que ele explica como facilita a análise e organização dos 

resultados como um todo. Seguindo esse raciocínio, nota-se que a 

propriedade “compreensão do envolvimento adaptativo” possui densidade 18, o que 

significa que, além do vínculo de propriedade com a categoria 

central, existem outros dezessete códigos gerados por meios de citações dos 

entrevistados que são atrelados a essa propriedade. 

 Os códigos, por sua vez, precisam possuir tanto grau de 

fundamentação quanto densidade para serem significantes na pesquisa. A figura 

abaixo ilustra um exemplo de código encontrado na pesquisa. 

 

Figura 19: Exemplo de código 
             Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

 A figura representa o código “apontando especialização em rede social como 

imprescindível” e informa que esse código tem grau de aprofundamento 3 e 

densidade 2. Os três elementos que estão abaixo do código são as citações que 

foram atribuídas a ele, conferindo ao código em questão o grau de aprofundamento 

3. No que diz respeito à densidade, o código analisado é relacionado a duas 

propriedades (o termo is a indica uma relação direta), a saber: compreensão da 

conectividade social virtual e influência das redes sociais no processo estratégico, o 

que lhe assegura o número 2 nesse quesito. 

 Cada citação também vem acompanhada de dois números, dessa vez entre 

colchetes. Ao contrário do que ocorre com códigos, categorias e propriedades, os 

números de uma citação indicam, respectivamente, o código do entrevistado (ou a 
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ordem cronológica da entrevista) e a ordem da citação no documento 

transcrito. Logo, a citação intitulada “quero me formar em rede social {8:40}” foi 

afirmada pelo oitavo entrevistado (que já foi codificado anteriormente como D8) e 

corresponde à sua quadragésima citação.  

 Com relação à categoria central, são definidas propriedades e dimensões que 

se apresentam no quadro a seguir. 

 

CATEGORIA PROPRIEDADES DIMENSÕES 

ESTRATÉGIA COMO 
PRÁTICA CRIATIVA 

Compreensão da 
conectividade social virtual 

alta compreensão (+) 
compreensão parcial (+/-) 
baixa compreensão (-) 

Compreensão da 
individuação e 
indiferenciação 

alta compreensão (+) 
compreensão parcial (+/-) 
baixa compreensão (-) 

Compreensão do 
envolvimento adaptativo 

alta compreensão (+) 
compreensão parcial (+/-) 
baixa compreensão (-) 

   Quadro 16: Propriedades e dimensões da categoria central 
   Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Tanto a categoria central quanto suas propriedades e dimensões surgiram 

dos dados da pesquisa. A figura a seguir ilustra as relações entre as propriedades e 

a categoria central, assim como alguns dos códigos atrelados às propriedades 

encontradas. 

 

 

Figura 20: Categoria central, suas propriedades e alguns códigos 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 As propriedades da categoria central não só apontam para suas 

características como também são capazes de explicá-la. Parte-se então para a 

explanação das hipóteses que cada propriedade gerou.  

 

4.3.1 Compreensão da conectividade social virtual 

 

 

 A primeira propriedade da categoria central emergiu dos dados. Foi 

identificada uma atenção por parte dos entrevistados com a importância e 

necessidade em atuar nas redes sociais, tanto para conquistar alcance junto ao 

mercado quanto para melhorar a comunicação intraorganizacional, fenômenos com 

os quais foi atrelado o termo conectividade social virtual. De acordo com a literatura, 

Florida lista o elemento tecnologia como uma das três características fundamentais 

(além da tolerância e do talento) nas organizações inseridas na Economia 

Criativa. Nesse quesito, mais do que uma preocupação com equipamentos físicos e 

estrutura tecnológica, os entrevistados demonstram cuidado em adotar práticas de 

atuação diante das redes sociais. São bandas com páginas no Facebook, grupos 

internos no WhatsApp, perfis no Instagram 10 , sites pessoais, entre outras 

formas virtuais de se relacionar com o mercado e consigo mesmas.  

 

Me integrei completamente a isso. Eu tenho Instagram, página no 
Facebook, perfil no Facebook que eu só uso pra trabalho, tenho site oficial, 
tenho Flickr... É. Tenho, deixa eu ver o que mais. Canal do YouTube... (B4, 

produtor executivo). 

 

 Além disso, nota-se o esforço por parte da maioria das bandas em ter 

pessoal qualificado na área, em vez de contar com um dos membros do 

grupo para informalmente alimentar e se relacionar com as redes. Para exemplificar, 

a figura a seguir mostra citações acerca de dois códigos dessa propriedade. 

 

 

 

                                                           
10

 Facebook, WhatsApp e Instagram são redes sociais.  
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Figura 21: Propriedade “Compreensão da conectividade social virtual” e algumas citações 
         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Nesse sentido, faz-se necessária a explanação das dimensões da 

propriedade em análise.  

 

PROPRIEDADE DIMENSÃO CONCEITO 

Compreensão 
da 
conectividade 
social virtual 

alta compreensão (+) 

 
Organizações com participação ativa nas redes 
sociais, tanto para se relacionar com o mercado 
quanto para comunicação intraorganizacional; 
organizações com um profissional especialista 
para atuar nas redes sociais 

compreensão parcial 
(+/-) 

 

Organizações com participação ativa nas redes 
sociais, porém não da forma mais eficiente por 
não contarem com um profissional especialista 
que atue na área 

baixa compreensão (-) Organizações sem participação ativa nas redes 
sociais 

Quadro 17: Dimensões da propriedade “Compreensão da conectividade social virtual” 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Uma vez explicadas as dimensões, o quadro a seguir mostra de que forma os 

grupos estudados são alocados nas dimensões da propriedade em análise. 
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Propriedade: Compreensão da 
conectividade social virtual 

Banda A B C D 

Dimensão +- + + + 

Quadro 18: Bandas pesquisadas quanto à “Compreensão da conectividade social virtual” 
          Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Analisando o quadro acima, pode-se aferir que todas as bandas pesquisadas 

possuem compreensão acerca da conectividade social virtual. Com exceção 

de A, todas as demais contam com profissionais especialistas para se relacionar 

com o mercado (e consigo mesmas) através dessas redes e declaram a 

imprescindibilidade desses profissionais. Justamente por não se enquadrar nessa 

realidade, mas atuar mesmo que de forma informal frente às redes, A se 

enquadra como compreensão parcial da propriedade. Com base nesses dados, e se 

tratando de grupos musicais ativos e com mais de dez anos de carreira, pode-se 

chegar à primeira hipótese de pesquisa. 

H1: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas julgam ser essencial para a estratégia 

do negócio ter um relacionamento eficiente tanto intra quanto 

extraorganizacional utilizando redes sociais. 

 Foi adotado o termo hipótese uma vez que, se for satisfeita, será possível 

deduzir proposições a partir dela, o que auxiliará na validação da teoria, por dar 

sentido a outras proposições que formam o esquema teórico. É válido ressaltar que 

todas as bandas estudadas foram alocadas como atuantes e inseridas na Economia 

Criativa e praticantes da Estratégia como Prática nos subtópicos anteriores deste 

mesmo capítulo. 

 Conclui-se que a hipótese H1 indica uma tendência das organizações 

musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam Estratégia como 

Prática nas suas rotinas em ter um relacionamento intra e 

extraorganizacional utilizando as redes sociais. Tendo em vista que adotar práticas 

estratégicas frente às redes sociais e contar com a figura do profissional exclusivo 

para esse fim são vistos como relevantes, é possível revisar a literatura, fazendo 
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uma associação entre os itens talento e tecnologia da Economia Criativa e os 

elementos práticas e praticantes da Estratégia como Prática. A propriedade revela 

que essas organizações veem importância nas práticas das redes sociais 

(tecnologia) através de profissionais especializados (talento/praticantes). Isso 

proporciona maior confiabilidade aos resultados do estudo, uma vez que os 

elementos estudados se mostram correlacionáveis. 

 

4.3.2 Compreensão da individuação e indiferenciação 

 

 

 Tanto a literatura sobre Economia Criativa quanto Estratégia como 

Prática sinalizam sobre a importância do indivíduo para as 

organizações, seja através do elemento talento (EC), seja por meio do elemento 

praticantes (EcP). Isso implica que, independente do elemento a ser estudado, a 

figura do indivíduo merece atenção. Com base nas informações que emergiram dos 

dados, essa preocupação foi sintetizada como propriedade da categoria central e 

pode ser explicada pela compreensão da importância de dois 

elementos: individuação e indiferenciação. A figura abaixo relaciona a propriedade 

com alguns códigos e citações.  

 

 

Figura 22: Propriedade “Compreensão da individuação e indiferenciação” e algumas citações 
      Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 O termo individuação11 pode indicar distinção de algo de outros do mesmo 

tipo; na psicologia de Jung, corresponde ao processo pelo qual a totalidade do 

indivíduo é estabelecida através da integração da consciência com o inconsciente 

coletivo; na zoologia, compreende o desenvolvimento de unidades separadas, mas 

mutuamente interdependentes, assim como o desenvolvimento de zooides, 

formando uma colônia. Na pesquisa, a individuação vai se aproximar do primeiro 

sentido léxico apontado, mas também assumirá significação própria, retratando o 

ato de identificar o indivíduo como diferenciado, importante, único e contribuidor de 

sua própria maneira para os objetivos e estratégias da organização. 

 

Se uma pessoa me chama e me quer no trabalho porque me considera 
criativo, que eu desenvolvo um trabalho diferente, eu preciso estar livre pra 
poder fazer isso (B5, músico). 

 

 Dessa forma, a individuação também implica dar autonomia, voz e 

recursos para que o que existe de diferencial e único no indivíduo possa aparecer e 

contribuir para a estratégia da organização. Optou-se por essa terminologia em 

detrimento da individualidade, uma vez que a última poderia dar intenção de 

sujeito separado do todo, da equipe. A individuação oferece suporte para o 

afloramento das singularidades do indivíduo, mas sem o separar de um contexto 

social, de um grupo. 

 A indiferenciação retrata o ato de não diferenciar, ou seja, não tratar 

pejorativamente ou discriminar indivíduos na organização por possuírem alguma 

diferença, étnica, ideológica, de gênero, de orientação sexual ou quaisquer outras. 

Em vez disso, a organização deve buscar a diversificação para alcançar diferencial 

competitivo.  

 

Não, nem fede nem cheira. É. O que importa é a qualidade do músico e do 
ser humano. Por quê? Porque você passar noventa dias dentro de um 
ônibus e de um hotel e se for gente, se for fofoqueiro, gente cheia de qui qui 
qui cá cá cá, Aí meu irmão, não vai (D8, produtor executivo). 

Então as diferenças de gostos musicais, as diferenças, quaisquer que sejam 
elas, elas são tratadas digamos de forma interna, de discussões e talvez 

                                                           
11

 Collins Dictionary (2015). 
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seja esse o diferencial. Se todo mundo pensasse igual, não teria a menor 
graça (C7, produtor executivo). 

   

 Uma compreensão equivocada dos dois termos apresentados poderia 

concluir que seria impossível a indiferenciação coexistir com a individuação, uma 

vez que enquanto o primeiro sinaliza o tratamento igualitário independente das 

diferenças individuais, o segundo sugere atenção especial às singularidades do 

indivíduo. Explica-se que a indiferenciação não implica visão homogênea do 

indivíduo, mas busca não prejudicá-lo por causa de suas diferenças. A individuação, 

por sua vez, dá subsídios para as características únicas do sujeito que podem 

agregar valor para que os objetivos da empresa aflorem. 

 A propriedade se evidencia como uma conversa entre os elementos talento e 

tolerância adotados pro Florida e praticantes e práxis propostos por Whittington, pois 

sugere uma gestão de talentos sem preconceitos, valorizando o diferencial do 

indivíduo e buscando suas contribuições (microações) enquanto estrategista.  

 No quadro abaixo, são explanadas as dimensões da propriedade em análise. 

  

PROPRIEDADE DIMENSÃO CONCEITO 

Compreensão 
da individuação 
e 
indiferenciação 

alta compreensão (+) 

 
Organizações que tanto dão oportunidade para o 
talento individual florescer e contribuir para os 
objetivos organizacionais quanto buscam respeitar 
e abraçar a diversidade entre os indivíduos. 

compreensão parcial 
(+/-) 

 

Organizações que adotam apenas uma medida 
das duas que a compreensão total engloba.  

baixa compreensão (-) Organizações que não adotam nenhuma medida 
das duas que a compreensão total engloba. 

   Quadro 19: Dimensões da propriedade “Compreensão da individuação e indiferenciação” 
   Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Dessa forma, será mostrado de que maneira os grupos estudados se 

encontram nas dimensões da propriedade em análise: 

Propriedade: Compreensão da 
individuação e indiferenciação 

Banda A B C D 

Dimensão +/- + + + 

Quadro 20: Bandas pesquisadas quanto à “Compreensão da individuação e indiferenciação” 
      Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 O quadro sinaliza a importância da indiferenciação e necessidade da 

individuação para as organizações estudadas.  

 A banda A configura-se como compreendedora parcial da individuação e 

diferenciação, uma vez que, mesmo dando espaço para o músico se mostrar 

enquanto indivíduo talentoso e contar com a diversidade na banda, já vivenciou 

episódios de atritos por causa das diferenças. 

 

Olha, dentro da orquestra já, já vivenciei isso sim, mas comigo não. Até pelo 
fato de eu ser a pessoa que tem a função de liderar essa turma, eu fico 
sempre pisando em ovos, tentando escutar todo mundo, tentando equilibrar. 
Mas assim, eu já vivenciei sim, desde as formações anteriores até a de 
hoje, algumas situações como essa. Mas eu acho que mais entre A3 e eles 
(A1, produtor executivo). 

 

 Com base nas outras citações dos entrevistados, as demais 

bandas pesquisadas se apoiam na diversidade de indivíduos e confiam na 

capacidade e na singularidade de sujeitos talentosos em contribuir 

estrategicamente. Logo, pode-se chegar à segunda hipótese de pesquisa: 

H2: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas consideram a individuação e a 

indiferenciação determinantes para a existência do negócio.  

 Pode-se afirmar que a hipótese H2 indica uma tendência das organizações 

musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam Estratégia como Prática 

nas suas rotinas em adotar a individuação e indiferenciação no tocante a seus 

relacionamentos com seus indivíduos. 

 

4.3.3 Compreensão do envolvimento adaptativo 

 

A terceira propriedade da categoria central surgiu por consequência de uma 

grande ocorrência de fenômenos e citações dos entrevistados que enfatizavam tanto 

a importância da equipe para os resultados estratégicos das bandas quanto a 

influência de episódios e sugestões existentes no dia a dia nos direcionamentos que 

o grupo tomava. Os códigos retratavam práticas como “recrutamento através de 
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sugestões da equipe”, “equipe sugerindo ações estratégicas”, “decisão através de 

votação democrática” e “microações não planejadas sendo incorporadas”.  

 

Lá na banda, toda a ideia e forma de expressão é muito bem aceita. Todo 
mundo tem voz. Uns mais, obviamente, e outros menos, mas todo mundo 
tem voz (A2, músico). 

O espaço ele tem, basta ele ter a coragem de falar e ele acertar. Convencer 
os outros. Ele é ouvido. É e inclusive os outros se metem na área dele. Seja 
o trombonista no baterista ou tecladista no percussionista (D8, produtor 
executivo). 

Pra sugerir é total. Eles ouvem. Me sinto com voz pra inserir assuntos. Não 
é engessado. Eu tenho liberdade pra sugerir, eu e (baterista) e todo mundo 
(C6, músico). 

(A equipe) tem esse poder de decisão também. Porque a gente passa mais 
tempo junto do que em casa com as nossas famílias. Então sempre tem 
sugestão: de onde se hospedar, de fardamento etc. Coisas do dia a dia! 
(D9, produtor artístico). 

 

 Os dados demonstram que em organizações dessa natureza a equipe não é 

apenas consultada para auxílio de tomada de decisão, mas que há um envolvimento 

entre bandas e músicos.  

Eu ouso dizer que mudei muito, eles também. Talvez eu tenha mudado 
mais. Mas a banda hoje tem um pouco do meu DNA (C6, músico). 

Todos dão opinião. Claro que a que prevalece é a do cantor, porque ele 
sabe o que ele quer pra banda e a banda se adaptou muito a ele. Ele é um 
cara jovem, versátil e antenado (D9, produtor artístico). 

 Na Economia Criativa, os indivíduos se importam com seus produtos. Esse 

tipo de fenômeno faz com que o músico se perceba como engrenagem importante 

para o funcionamento da banda, tanto para executar seu trabalho como 

instrumentista quanto para sugerir ações estratégicas. Dessa forma, explica-se o 

primeiro termo da propriedade – envolvimento.    

 O termo adaptativo inicialmente sugere adaptação. Em várias dimensões, 

busca-se um melhor entendimento de adaptação e seu uso nesta pesquisa de tese. 

Em termos léxicos12, o dicionário define adaptação como “o ato ou processo de se 
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 Collins Dictionary (2015). 
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adaptar ou o estado de estar adaptado”. Outras formas de conceituar o termo 

sugerem “uma natural ou adquirida modificação em organismos que os deixam mais 

sucetíveis a sobrevivência de um ambiente” e “a resposta decrescente de um órgão 

sensitivo em relação a um estímulo constante”. Na pedagogia, a adaptação 

curricular mostra-se como uma estratégia educativa dirigida a alunos com 

necessidades educativas especiais. Por fim, o conceito de adaptação em 

administração estratégica refere-se a empresas que sabem se adaptar às exigências 

de mercado, estando abertas a realizar mudanças que impactam seu modelo e 

proposta de negócio. Pode-se destacar, para efeito deste estudo, o termo adaptação 

e, consequentemente, adaptativo como a capacidade de compreender e modelar a 

estratégia organizacional a um ambiente com variadas situações e climas de 

episódios estratégicos (escritório, translados, shows, ensaios, real, virtual, estresse, 

tensão).   

 O que deu nome à escolha do termo adaptativo foi a forma como o 

envolvimento revela-se nas organizações pesquisadas. As sugestões e ações 

estratégicas por parte dos músicos não se dão em reuniões de planejamento em sua 

maioria, mas no translado dos ônibus entre um show e outro, antes ou depois dos 

ensaios e até mesmo durante o show.  

(Músico) é meu primeiro músico cantor, ele toca sete instrumentos. E aí eu 
disse a ele que queria que ele botasse o violão e ele disse: “Pra tocar o 
quê?” E eu disse: “O que você quiser”. Essa parte do show ninguém sabe o 
que ele vai cantar e a banda que vá atrás. Ele começa no violão, algumas 
coisas ficam no violão, mas 90% a banda vai atrás. Aí ele pode tocar de 
Roberto Carlos a Paralamas do sucesso, passando por forrós antigos ou 
por brega. Tudo. Depende da cidade, do local, do que ele achar (D8, 
produtor executivo). 

Meninas das festas de 15 anos pedem muito É o Tchan, por incrível que 
pareça, porque tem muita coreografia e eu zoo porque (A1) é negro e eu 
digo que ele é o Jacaré (dançarino do É o Tchan) e ele pode cantar o que 
quiser lá na frente que a gente faz o “enrolation”. Então esse “enrolation” já 
está começando a se organizar, porque está vindo de um exemplo prático, 
tanto que já estou escrevendo pros músicos... Pra ficar um arranjo da banda 
mesmo (A3, produtor musical). 

 

 Os dados mostram que as organizações que resolvem envolver os músicos 

nos processos da organização devem perceber a natureza diversificada dos locais 

onde episódios estratégicos podem ocorrer e que o momento no qual uma ação ou 

sugestão estratégica pode surgir é imprevisível, tendo que estar prontas para 
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adaptar a maneira de perceber, realizar e tomar ações estratégicas. Isso também 

implica que o grupo deve estar atento para tomar novos caminhos e modificar 

decisões já tomadas no meio de um processo ou ação em andamento. 

 A figura a seguir ilustra melhor esses resultados, exibindo alguns códigos com 

maior grau de fundamentação que emergiram dos dados.     

 

 

Figura 23: Alguns códigos da propriedade "Compreensão do envolvimento adaptativo" 
             Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Os dados da pesquisa também sugerem relação do envolvimento 

adaptativo com os itens talento de Florida (2011) e práticas, praticantes e práxis de 

Whittington (2006), uma vez que esse envolvimento possibilita, através 

de práticas de envolvimento coletivo, a inserção da equipe (praticantes) 

em processos e decisões da empresa, buscando ver suas formas singulares 

(talento) de contribuir para os objetivos da organização, através de suas microações 

(praxis). 

 O próximo quadro explica as dimensões da propriedade Compreensão do 

envolvimento adaptativo. 
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PROPRIEDADE DIMENSÃO CONCEITO 

Compreensão 
do 
envolvimento 
adaptativo 

alta compreensão (+) 
 

Organizações que envolvem os indivíduos e a 
equipe no processo de gestão, produção e 
decisão; estimulam a motivação, a cooperação e 
a liberação do potencial criativo da equipe; têm 
consciência da natureza diversificada dos locais 
onde podem ocorrer episódios estratégicos, 
adaptando-se a essa realidade e dando atenção 
nas ações e rotinas do cotidiano da equipe. 

compreensão parcial 
(+/-) 
 

Organizações que atendem de forma parcial as 
práticas listadas na dimensão “alta compreensão”. 

baixa compreensão (-) Organizações que não realizam as práticas 
listadas na dimensão “alta compreensão”. 

    Quadro 21 – Dimensões da propriedade "Compreensão do envolvimento adaptativo" 
    Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

 Logo, pode-se relacionar de que forma os grupos estudados se encontram 

nas dimensões da propriedade em análise: 

 

Propriedade: Compreensão do 
envolvimento adaptativo 

Banda A B C D 

Dimensão + +/- + + 

Quadro 22 – Bandas pesquisadas quanto à "Compreensão do envolvimento adaptativo" 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

 As citações e os resultados apontam que as bandas vivenciam o 

envolvimento adaptativo. Conforme as citações mostradas no decorrer do capítulo, 

A, C e D contam e procuram os músicos para decisões de gestão e de processos (o 

ato de fazer música) e existem evidências de adaptação e incorporações de práticas 

que surgiram nos variados ambientes e momentos do cotidiano. B, no entanto, 

enquadra-se como compreendedora parcial da propriedade, uma vez que, por 

trabalhar com projetos, trocando seus músicos a cada temporada, não adquire um 

relacionamento tão próximo com cada um da equipe. Mesmo assim, 

B demonstra ouvir os músicos e compartilhar com eles resultados estratégicos. 

 Com base no exposto, apresenta-se a terceira hipótese de pesquisa: 

H3: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas pertencem a um ambiente 

diversificado no tocante ao local e a momentos em que episódios estratégicos 
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ocorrem e buscam se adaptar a esse ambiente, envolvendo as equipes e 

considerando suas rotinas e práticas sociais para tomar decisões estratégicas. 

 Afirma-se que a hipótese H3 indica uma tendência das organizações musicais 

inseridas na Economia Criativa, as quais evidenciam Estratégia como Prática, onde 

as rotinas e ações presentes no cotidiano da equipe são vistas como possíveis 

geradoras de diferencial estratégico.  

 

4.4 SINTETIZANDO OS RESULTADOS 

 

 

 Acredita-se que as hipóteses geradas através dos resultados que emergiram 

dos dados contribuíram para responder a terceira questão de pesquisa: é possível 

identificar as interfaces entre os resultados através de uma categoria central que 

contribua para a concepção de uma abordagem teórica acerca da Economia Criativa 

e Estratégia como Prática em ambientes criativos? A categoria central é regida por 

três hipóteses, que foram geradas por meio da análise de suas propriedades.  

H1: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas julgam ser essencial para a estratégia 

do negócio ter um relacionamento eficiente tanto intra quanto 

extraorganizacional utilizando redes sociais. 

H2: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas consideram a individuação e a 

indiferenciação determinantes para a existência do negócio. 

H3: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas pertencem a um ambiente 

diversificado no tocante ao local e a momentos em que episódios estratégicos 

ocorrem e buscam se adaptar a esse ambiente, envolvendo as equipes e 

considerando suas rotinas e práticas sociais para tomar decisões estratégicas. 

 Por se tratar de uma Grounded Theory, as hipóteses de pesquisa foram 

colocadas nesta seção, e não no início documento, pela não obrigatoriedade de sua 

comprovação. Durante a análise das propriedades, foram identificadas interfaces 
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entre elementos da Economia Criativa e elementos da Estratégia como Prática. Tais 

relações demonstram que existe um entendimento natural entre os dois elementos, 

auxiliando em aferir credibilidade à pesquisa. A figura a seguir sintetiza essas 

interfaces para uma melhor compreensão dos resultados. Nesse sentido, “P” indica 

propriedade, “G” indica ser parte de, e “R”, relação.  

 

Figura 24: Relacionamento entre os elementos da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Apesar da explanação dessas relações já ter sido realizada, considera-se 

oportuno notar que em cada propriedade existe pelo menos um elemento de cada 

elemento (EC e EcP). Também é válida a observação de que os elementos talento e 

praticantes possuem relação com as três propriedades da categoria central, 

reforçando a ideia da importância do indivíduo para a gestão das organizações 

musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam Estratégia como Prática 

em suas rotinas. Finalmente, a figura abaixo busca sumarizar os resultados da 

pesquisa. 
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        Figura 25: Estratégia como Prática Criativa 
                                  Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

 Nesse momento, revisa-se o objetivo central deste estudo: demonstrar de que 

forma grupos musicais inseridos na Economia Criativa evidenciam e desenvolvem a 

Estratégia como Prática social em suas rotinas organizacionais. Acredita-se que o 

processo de construção da categoria central deu subsídios para alcançar tal 

objetivo, uma vez que forneceu hipóteses que definiram a Estratégia como Prática 

Criativa enquanto concepção teórica. Da mesma forma, os dados coletados através 

da Grounded Theory para se chegar a essa categoria mostraram a Estratégia como 

Prática Criativa enquanto concepção empírica (o viés conceitual, pendente, é 

apresentado em forma de conceito, de teoria, nas considerações finais). Porém, 

tanto a concepção teórica quanto a empírica surgiram através da Grounded Theory, 

metodologia que possui parâmetros de validação. 

 Conforme abordado na literatura, esses itens julgam se as análises feitas a 

partir da metodologia possuem confiabilidade e robustez. Logo, com o intuito de 

confrontar os resultados encontrados com os critérios de validação da teoria (a 

serem reapresentados no item 4.6), faz-se necessária a explanação a respeito de 

como a Grounded Theory foi realizada para se chegar à categoria central.  
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4.5 DA GROUNDED THEORY À CATEGORIA CENTRAL 

 

Nesta seção, será relatado como a Grounded Theory se desenvolveu e 

proporcionou resultados, códigos, categorias e propriedades de forma a culminar na 

categoria central da pesquisa. Para se conduzir uma pesquisa através da Grounded 

Theory, a coleta e a análise de dados devem ocorrer alternadamente, de modo que 

novas coletas sejam direcionadas pelos resultados de análises recém-conduzidas, 

denominando-se de amostragem teórica. A presente pesquisa se deu da mesma 

forma. As dez entrevistas com músicos, produtores artísticos e proprietários de 

quatro bandas musicais ocorreram entre 20/5/2015 e 15/7/2015. Cada entrevista foi 

gravada, transcrita e analisada antes de se realizar a entrevista seguinte. A escolha 

de bandas com públicos, mercado e estilos diferentes foi proposital, com o intuito de 

buscar variação nos dados entre sujeitos inseridos em uma mesma categoria 

(bandas musicais).  

Todas as entrevistas foram realizadas em Natal, Rio Grande do Norte, e 

ocorreram de forma pacífica. Os entrevistados não pareciam resistentes em 

contribuir acerca das questões levantadas sobre as bandas das quais participavam, 

inclusive havendo abertura para a divulgação dos seus nomes por boa parte deles, o 

que indicou que nesse ramo de atuação talvez não exista tanto a cultura do sigilo no 

tocante a estratégias utilizadas pelas bandas musicais. Como o não anonimato não 

foi opção unânime, decidiu-se por preservar os nomes de todos os participantes. 

Houve, contudo, dificuldade em entrevistar os integrantes de D, uma vez que os 

músicos que nela tocam encontram-se constantemente em turnê pelo Brasil, 

visitando Natal somente de três a cinco dias por mês. 

Recorda-se que na Grounded Theory deve-se buscar a saturação teórica, a 

qual, de acordo com a teoria, impede o pesquisador de definir quantos grupos irá 

pesquisar durante o seu trabalho, sendo o critério para julgar quando parar o fato de 

nenhum dado adicional que contribua para a compreensão da categoria estar sendo 

encontrado. A decisão de se encerrar a busca por mais bandas aconteceu quando 

os dados começavam a se repetir, assim, mesmo se tratando de bandas de 

realidades diferentes, um padrão tinha sido alcançado.  
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 A codificação aberta proporcionou o surgimento dos primeiros códigos. A 

cada entrevista analisada (microanálise), novos códigos surgiam e outros 

começavam a coincidir com códigos das entrevistas anteriores. Depois de corrigidas 

algumas redundâncias (naturais no processo inicial de análise), como códigos com 

nomes similares como “equipe sugerindo ações estratégicas” e “equipe opinando 

assuntos estratégicos”, sendo estes unidos e ficando com o nome do primeiro, 

chegou-se a um total de cento e nove códigos. Conforme os códigos iam se 

amontoando, eram feitas as comparações teóricas (amostragem teórica), buscando-

se associar a esses códigos categorias e propriedades para essas categorias. 

Finalmente, dos cento e nove códigos, quarenta e quatro foram atrelados a 

categorias, listados a seguir. 

 

CÓDIGOS 
[ações envolvendo redes sociais]  

 [apontando as redes sociais como facilitadoras de 
divulgação] 

 [apontando diferenças como positivas] 
 [apontando especialização em rede social como 

imprescindível] 
 [apontando qualidades particulares nas diferenças regionais] 
 [apontando redes sociais como essenciais para os negócios] 

 [apontando reuniões com cantor e produtor artístico para 
assuntos estratégicos] 

 [apontando um profissional exclusivo de redes sociais] 
 [compartilhando resultados com a equipe] 

 [compreendendo a existência de outros projetos] 
 [compreensão parcial dos objetivos individuais] 

 [confiando na equipe] 
 [decisão através de votação democrática] 

 [deficiência no uso de forma profissional das redes sociais] 
 [diferenças de culturas musicais] 

 [diferenças de etnias] 
 [diferenças de gêneros]  

[diferenças de idade] 
 [diferenças de influências musicais] 
 [diferenças de orientações sexuais]  

[diferenças de religiões] 
 [diferentes ideologias como parte do processo] 

[equipe como fundamental para conquistas estratégicas] 

 [equipe sugerindo ações estratégicas] 
 [existência de projetos paralelos] 

 [fazendo o indivíduo se sentir importante] 
 [fazendo reuniões de avaliação com a equipe]  

[grupos internos nas redes sociais para comunicação 
intraempresarial] 

 [importância da sintonia de todo o grupo]  
[indivíduo da equipe como essencial para os resultados] 
 [inexistência de tratamento diferenciado por conta das 

diferenças] 
 [interdependências de todos os setores] 

 [interesse em sugestões da equipe] 
 [microações não planejadas sendo incorporadas]  

[ouvindo interesses da equipe] 
 [planos de emergência] 

 [preocupação com a motivação da equipe] 
 [produção artística com autonomia]  

[proprietário ouvindo músicas enviadas e escolhendo os hits]  
[recrutamento através de observação direta do dono da 

banda] 
[recrutamento através de sugestão da própria equipe] 

 [reuniões com todos da equipe para discussão de assuntos 
estratégicos] 

 [sugestões de equipe sendo incorporadas] 
[tendo cuidado para não abusar com as redes sociais] 

Quadro 23: Códigos atrelados a categorias 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Inicialmente, tais códigos foram relacionados a sete categorias: processo 

decisório, episódios de práxis, envolvimento das equipes, importância do indivíduo, 

projetos paralelos, diferenças individuais e redes sociais como estratégia. Conforme 

naturalmente a codificação aberta dava lugar à codificação axial (que faz a 

associação de categorias com relação às suas propriedades e dimensões), foi-se 

percebendo que algumas categorias poderiam ser agrupadas como subcategorias 

de outras, chegando-se também à conclusão de que outras categorias poderiam 
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explicar fenômenos de outra categoria. Logo, foi feito um esforço para buscar nos 

dados uma forma de organização mais coerente, em que cada categoria pudesse 

ser explicada através de propriedades e dimensões. No final de mais uma etapa de 

análise, a estrutura do trabalho contava com uma complexa teia de relações, 

conforme mostra a ilustração a seguir. 

 

Figura 26: Primeira disposição de categorias com propriedades 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
 

 Através dessa imagem, nota-se que cinco categorias foram formadas, duas 

maiores (estratégia das bandas e criatividade das bandas) e três subcategorias, 

representadas por “SC” (o papel do artista, diferenças individuais e redes sociais 

como estratégia). A análise sugeriu que algumas categorias anteriores fossem 

transformadas em propriedades de outras categorias, pois auxiliavam na explicação 

delas. Assim sendo, as categorias processo decisório, episódios de práxis e 

envolvimento das equipes foram renomeadas e transformadas em propriedades da 

categoria estratégia das bandas, já as categorias projetos paralelos e importância do 

indivíduo foram renomeadas e viraram propriedades da categoria o papel do 

artista. A ilustração também demonstra que outras propriedades surgiram dos 

dados e deram força e explicação para as categorias.  

 Mesmo assim, o trabalho de análise contava com um problema, tendo em 

vista que as propriedades das duas categorias maiores eram as suas 

próprias subcategorias. Esse tipo de relação não foi encontrado na literatura da 

Grounded Theory. Faz sentido, uma vez que uma propriedade deve possuir 

dimensões que expliquem a variação dessa propriedade junto a uma categoria, e 

uma subcategoria não possui dimensões, e sim outras propriedades atreladas a ela.  
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 Chegou-se à conclusão de que a análise ainda não estava completa, na 

medida em que os dados da pesquisa sugeriam uma análise mais enxuta e com 

maior poder de explicação. Foi enfatizada a atenção das comparações incidente-

incidente (STRAUSS; CORBIN, 1998), em que o pesquisador interpreta novas 

observações, checando se estas possuem similaridades com as categorias 

identificadas previamente e associando essas observações a uma categoria 

equivalente. Finalmente, as cinco categorias encontradas anteriormente foram 

reduzidas a duas, sendo a elas atreladas propriedades, cada qual com um grande 

número de fenômenos relacionados, possibilitando dimensões com maior poder 

explicativo.  

 

 

Figura 27: Segunda disposição de categorias com propriedades 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Tendo em vista que essa disposição de categorias mostrou-se definitiva na 

pesquisa, serão analisadas as duas categorias que constam na imagem no tocante 

às suas propriedades e dimensões.  

 A categoria práticas estratégicas das bandas busca responder como as 

bandas se organizam em relação às suas rotinas e práticas no tocante ao fazer 

estratégico como um todo. Os dados levantados respondem a essa questão através 

de três propriedades: natureza do processo decisório, influência do cotidiano e nível 

de participação das equipes.  
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CATEGORIA PROPRIEDADES DIMENSÕES 

Práticas 
estratégicas das 
bandas 

natureza do processo 
decisório 

totalmente descentralizado (+) 
parcialmente descentralizado (+/-) 
centralizado (-) 

influência do cotidiano alta influência (+) 
alguma influência (+/-) 
baixa influência (-) 

nível de participação 
das equipes 

alta participação (+) 
alguma participação (+/-) 
pouca participação (-) 

Quadro 24: Propriedades e dimensões da categoria "Práticas estratégicas das bandas" 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 A propriedade natureza do processo decisório emergiu quando diversas 

citações abordavam o assunto.  

(O processo de recrutamento) geralmente é por indicação de um outro 
músico da banda (A2, músico). 

Nós somos cinco e sempre que três votam a favor pode estar uma 
desgraça, mas é maioria e pronto! (C7, produtor executivo). 

 

  A análise alocou cada banda nas dimensões da propriedade, cujos resultados 

são mostrados no próximo quadro. 

 

Propriedade: Natureza do processo 
decisório 

Banda A B C D 

Dimensão +/- +/- + +/- 

Quadro 25: Bandas pesquisadas quanto à "Natureza do processo decisório" 
         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
 

A análise dos dados revela que C é o grupo que possui o processo decisório 

mais descentralizado, em que os cinco músicos decidem em quase todos os 

aspectos da banda. Nos demais grupos, apesar de as opiniões dos músicos serem 

ouvidas e de eles serem inclusos no processo de gestão, ainda existe um crivo 

decisório dos proprietários, enquadrando-se como organizações com processo 

decisório parcialmente descentralizado.  



137 
 

 
 

 A segunda propriedade, influência do cotidiano, explica o quanto as ações 

rotineiras, medidas improvisadas, microações e sugestões dos indivíduos 

contribuem para as ações estratégicas das bandas.  

Essa parte do show ninguém sabe o que ele vai cantar e a banda que vá 
atrás. Ele começa no violão, algumas coisas ficam no violão, mas 90% a 
banda vai atrás (D8, produtor executivo). 

Tem um lance de fogos agora que estamos usando muito: estão colocando 
fogos no braço do baixo, da guitarra... pra numa parte importante do show 
ser acionado. É acionado por alguém, através de fios que passam por trás 
do instrumento. E foi sugestão de um músico! (D10, músico). 

 

 O quadro a seguir aloca as bandas nas dimensões dessa propriedade.  

 

Propriedade: Influência do 
cotidiano 

Banda A B C D 

Dimensão + +/- + + 

     Quadro 26: Bandas pesquisadas quanto à "Influência do cotidiano" 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Os resultados demonstram que, com exceção de B, as bandas pesquisadas 

parecem dar importância a episódios do cotidiano e microações. Trata-se de 

sugestões sobre repertório, local de hospedagem, vestimenta e outras ações que, 

apesar de terem sido planejadas, são modificadas, uma vez que uma sugestão 

melhor aparece. B é alocada como tendo alguma influência do cotidiano por ouvir 

seus músicos e suas sugestões, porém, pelo fato de trabalhar com projetos com 

formações diferentes a cada temporada, não alcança intimidade com todos para 

permitir que suas sugestões do cotidiano sejam tão constantes quanto as das outras 

bandas. As entrevistas dos participantes de B apontam que o planejamento feito 

pela proprietária é realizado com antecedência e geralmente é seguido.  

Eu procuro me planejar e me organizar muito pras coisas, muito. Com muita 
antecedência. Se você olhar, tem uma tabela aí. Tipo assim, “Quem foi pro 
ensaio? Fulano. O que aconteceu”. Eu escrevo tudo. Quando eu tenho 
chance de fazer isso, quando eu estou bem focada no trabalho, eu dou 
conta de tudo nesse sentido de organizar as coisas para que elas 
aconteçam, fluam, né?, da melhor maneira possível (B4, produtor 
executivo). 
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 Nível de participação das equipes, a última propriedade da categoria práticas 

estratégicas das bandas, busca identificar o quanto os músicos enquanto equipe 

participam e têm voz nas ações estratégicas das bandas. A natureza dessa 

propriedade faz com que ela tenha relação com a primeira, natureza do processo 

decisório, uma vez que, se o processo decisório de um grupo for centralizador, as 

equipes naturalmente participariam menos, contudo, um processo participativo e 

descentralizado tenderia a dar mais voz às pessoas da organização. 

(A equipe) tem esse poder de decisão também. Porque a gente passa mais 
tempo junto do que em casa com as nossas famílias. Então sempre tem 
sugestão: de onde se hospedar, de fardamento etc. Coisas do dia a dia! 
(D9, produtor artístico). 

Existem reuniões. A frequência é de pelo menos 1 vez a cada 3 meses. Mas 
varia muito, não é algo constante. A última que tivemos foi há 6 meses. E 
todos os músicos participam (B2, produtor executivo). 

 

A seguir, é mostrada a alocação de cada banda nas dimensões propriedade. 

Propriedade: Nível de participação 
das equipes 

Banda A B C D 

Dimensão +/- +/- + +/- 

Quadro 27: Bandas quanto ao "Nível de participação das equipes" 
    Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

 Mais uma vez, por trabalhar por projetos e por contar com rigoroso 

planejamento, B enquadra-se como uma banda que possibilita nível de participação 

parcial da equipe, em geral, incluindo-a primordialmente em assuntos 

estratégicos musicais e menos em temas como produção, gestão e planejamento. A 

e D, apesar de contarem com músicos para decisões musicais, de logística e de 

produção, centralizam as decisões comerciais (agenda de shows e relacionamento 

com clientes) e também se encontram como compreendedoras parciais da 

propriedade. C abraça em maior grau a participação da equipe, incluindo-a em 

reuniões e buscando suas contribuições estratégicas sempre que possível. 

 Os resultados alcançados através da análise dessa categoria e suas 

dimensões indicam que é possível relacionar (mais uma vez) a Estratégia como 

Prática com as bandas estudadas. Além das citações e conclusões extraídas da 
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seção 4.2, na qual as bandas foram correlacionadas com a Estratégia como Prática, 

a análise dos resultados frente à categoria práticas estratégicas das bandas mostra 

que, de uma maneira geral, as bandas possuem processo decisório parcialmente 

descentralizado, incorporam episódios e microações (práxis) que surgem nas rotinas 

e no cotidiano e buscam ações (práticas) para integrar e contar com a equipe 

(praticantes) no fazer estratégico. Essa perspectiva reforça a afirmativa de que, de 

acordo com os critérios de Whittington, as bandas estudadas evidenciam a 

Estratégia como Prática no seu fazer estratégico.  

 A categoria criatividade estratégica das bandas foi concebida para responder 

de que forma a figura do indivíduo criativo e talentoso contribui para a estratégia da 

organização e como as bandas estudadas utilizavam as novas possibilidades 

tecnológicas como ferramenta estratégica. As entrevistas forneceram informações 

que resultaram em três propriedades responsáveis em responder tal 

questionamento, a saber: influência das redes sociais no processo estratégico, 

importância individual do artista e posicionamento frente às diversidades. 

 

CATEGORIA PROPRIEDADES DIMENSÕES 

Criatividade 
estratégica das 
bandas 

influência das redes 
sociais no processo 
estratégico 

bastante influência (+) 
influência parcial (+/-) 
nenhuma influência (-) 

importância individual 
do artista 

bastante importância (+) 
alguma importância (+/-) 
nenhuma importância (-) 

posicionamento frente 
às diversidades 

tolerante (+) 
alguma tolerância (+/-) 
intolerante (-) 

Quadro 28 – Propriedades e dimensões da categoria "Criatividade estratégica das bandas" 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Quando indagados sobre o uso das novas tecnologias nos processos e ações 

do grupo, constatou-se que os itens referentes a hardware e equipamentos físicos 

foram citados como se fossem equipamentos básicos para o funcionamento dos 

grupos, sendo dada pouca relevância a tais itens. Contudo, o tema redes sociais foi 

levantado como um diferencial para a estratégia de um grupo musical na atualidade, 

o que fez com que a propriedade influência das redes sociais no processo 

estratégico surgisse.  

Nós temos um profissional especializado nisso contratado (C6, músico). 
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A mídia social elegeu o presidente dos Estados Unidos, que é tido como o 
homem mais importante do mundo (D8, produtor executivo). 

 

 Com base nos dados, as bandas estudadas são distribuídas nas dimensões 

da propriedade em questão. 

 

Propriedade: Influência das redes 
sociais no processo estratégico 

Banda A B C D 

Dimensão +/- + + + 

Quadro 29: Bandas pesquisadas quanto à "Influência das redes sociais no processo estratégico" 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
 

 As quatro bandas consideram as redes sociais essenciais para a estratégia 

da organização. Embora A seja a única banda que não conta com um profissional 

especialista em redes sociais, alocando-se na dimensão intermediária da 

propriedade, reconhece o papel das redes para a estratégia e busca atuar da 

mesma forma que as outras bandas, seja divulgando trabalhos em páginas do 

Facebook, seja com grupos internos de comunicação entre funcionários via 

WhatsApp. B destaca-se nessa questão por vender seus trabalhos através de 

empresas específicas de vendas online, já D mostra-se um grupo orgulhoso por 

contar com três profissionais exclusivos para as redes sociais. 

  A propriedade importância individual do artista busca identificar o quanto a 

figura do músico talentoso e único é vista como essencial para os resultados das 

bandas. Deve-se esclarecer que não é dada ênfase ao músico enquanto virtuose, 

dominador do seu instrumento, mas sim ao seu papel enquanto indivíduo na 

organização, com necessidades, objetivos e contribuidor para o produto final desta. 

Extraordinariamente importante! O músico tem que ser valorizado (D10, 
músico). 

A gente vende muito focado na imagem do cantor (D8, produtor executivo). 

Cada um, a sua individualidade e sua qualidade, vão fazer com que o 
processo final fique diferenciado (A3, produtor artístico). 
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 As bandas da pesquisa são organizadas no tocante às dimensões dessa 

propriedade. 

Propriedade: Importância individual 
do artista 

Banda A B C D 

Dimensão + +/- + + 

Quadro 30: Bandas pesquisadas quanto à "Importância individual do artista" 
        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 A, C e D compreendem a importância do músico para o resultado final do 

produto fornecido pela equipe. Mesmo B, que tende a centralizar decisões não 

musicais, demonstra confiar e depender da energia e motivação do músico enquanto 

indivíduo.  

No time que eu escolho para trabalhar comigo eu procuro me aproximar o 
máximo possível deles. Isso aí de alguns anos pra cá é uma coisa 
necessária pra mim, que a gente esteja ali brincando, gostando de estar um 
com o outro. Que eu acho que aí é uma família que a gente acaba 
constituindo por um curto período ou por um longo período, nunca se sabe. 
É por isso que eu prezo tanto pelo relacionamento, porque, olha, eu sou 
uma esponja. Então se eu chegar num show e um músico meu estiver por 
algum motivo arredio, ou com cara feia ou triste, aquilo me absorve de uma 
maneira... Eu não consigo não enxergar, não me envolver. Então a gente 
preza demais pelo relacionamento, pelo bem-estar dos músicos, a gente 
tenta fazer o melhor que a gente pode no sentido assim de tudo (B4, 
produtor executivo). 

 

 Essa relação também foi percebida no ensaio assistido de B, em que o clima 

fraternal e de respeito entre os músicos fazia com que a parte musical fluísse quase 

sem dificuldades. Porém, por não envolver tanto o músico em outros processos 

como as outras bandas, B configura-se na dimensão intermediária (+/-).  

 A propriedade intitulada posicionamento frente às diversidades busca saber 

como a banda age em face da presença no grupo de indivíduos de diferentes 

culturas, etnias, religiões, orientações sexuais, idades e demais diferenças que 

surgissem nos dados. Procurou-se identificar se os grupos toleravam 

completamente a diversidade, apenas conviviam com ela de forma neutra ou se a 

viam como maléfica.  
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A diversidade é importante e é boa, porque soma. Onde há diferença, há 
algo sempre que o outro faz e que você não faz. Só existe vantagem se 
existe respeito. Se há desrespeito, um atrapalha o outro (B5, músico). 

(A diversidade) não (é ruim), até porque é uma maneira da galera se ajudar 
e conhecer outras coisas (D9, produtor artístico). 

A questão da cultura de cada um como eu tinha colocado. E é legal e muito 
gostosa a questão da gente aprender com essas diferenças, né? (A3, 
produtor artístico). 

 

 O quadro a seguir mostra como as bandas se distribuem nas dimensões 

dessa propriedade. 

Propriedade: Posicionamento 
frente às diversidades 

Banda A B C D 

Dimensão +/- + + + 

Quadro 31: Bandas pesquisadas quanto ao "Posicionamento frente às diversidades" 
  Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Os dados que surgiram para compor essa propriedade encontraram-se 

lineares. De acordo com os entrevistados, a diversidade é vista como positiva e não 

são enfatizados episódios de tratamento preconceituoso em relação a alguma 

dessas diferenças. Contudo, pelo fato de o proprietário de A ter relatado casos de 

conflitos por causa de diferenças (citados no item 4.3.2), aloca-se a banda como 

compreendedora parcial nessa dimensão. Destaca-se a declaração de D7, ao 

afirmar que, mesmo sendo a maioria dos músicos residentes no estado do Rio 

Grande do Norte, fazia questão de contar com bateristas cearenses, indicando 

procurar a diversidade em sua empresa.   

Existe essa diferença no forró, entre o baterista de Natal e o do Ceará. O 
baterista de Natal faz igualzinho, mais técnico do que ele, mas o do Ceará 
inventa um negocinho no meio da música que deixa um plus... Então a 
gente tem uns dois ou três que são do Ceará (D7). 

 Ao analisar essa categoria, demonstra-se mais uma vez que as bandas 

estudadas, de maneira geral, atuam e se inserem na Economia Criativa através dos 

itens propostos por Florida (2011), uma vez que valorizam o trabalho do indivíduo 

talentoso (talento), são abertas à diversidade (tolerância) e contam, através de 

participação ativa nas redes sociais, com o diferencial tecnológico para fazer 



143 
 

 
 

estratégia (tecnologia). É importante ressaltar que o esforço em relacionar Estratégia 

como Prática e Economia Criativa com as bandas estudadas não fere o princípio da 

Grounded Theory, que defende que os resultados têm de emergir dos dados e não 

da literatura. Os dois elementos-chave da pesquisa serviram apenas para alocar os 

participantes da pesquisa em um ambiente e realidade em comum, já as  

conclusões, preposições e teoria geradas pelo estudo foram possibilitadas pelo 

extenso trabalho de coleta e análise de dados junto a esses participantes. 

 Uma vez que as duas categorias construídas conseguiam explicar os 

fenômenos da pesquisa, deu-se início à codificação seletiva. Esse tipo de 

codificação responde ao processo de integração e refinamento da teoria, sendo uma 

interação entre o pesquisador e os dados, em que as categorias são organizadas 

em torno de um conceito explanatório central. Na pesquisa, isso se traduziu no 

esforço em elaborar uma categoria central que explicasse todos os elementos 

estudados.  

 Era necessária uma categoria que contemplasse tanto a categoria práticas 

estratégicas das bandas como a categoria criatividade estratégica das bandas. Na 

medida em que os dados da categoria práticas estratégicas das bandas apontavam 

para a forma como as práticas sociais estratégicas se evidenciavam nas rotinas dos 

grupos e a categoria criatividade estratégica das bandas relatava como elas 

valorizavam o talento, o indivídio estrategista e criativo e a imersão frente às novas 

tecnologias, encontrou-se no termo Estratégia como Prática Criativa a expressão 

que englobaria e explicaria os fenômenos das duas categorias.  

 As propriedades da categoria central devem explicar e englobar toda a 

pesquisa. Analisando as categorias do estudo, chegou-se à conclusão de que a 

categoria central deveria conter propriedades que, de acordo com o resultado de 

suas dimensões, inserissem as organizações estudadas (assim como organizações 

de fora da pesquisa) em maior ou menor grau. 

 Tendo em vista que os dados mostravam a contundente percepção de uma 

necessidade de se estar atuando ativamente junto às redes sociais como diferencial 

estratégico, chegou-se ao termo conectividade social virtual para representar esse 

fenômeno, bem como à compreensão da conectividade social virtual para dar o 

nome da primeira propriedade da categoria central. Outra preocupação constante 

por parte dos entrevistados era com a necessidade de dar espaço e oportunidade 



144 
 

 
 

para o músico se expressar tanto enquanto artista quanto como membro de uma 

organização. Concomitantemente, os dados revelavam a forte existência de 

diversidade e aceitação dessa diversidade nos grupos estudados. Logo, 

percebemos que os dados se referiam a individuação e indiferenciação (termos já 

definidos na seção anterior) como fenômenos presentes nas organizações 

investigadas. Portanto, a segunda propriedade da categoria central recebeu o nome 

de compreensão da individuação e indiferenciação. 

 Finalmente, os dados apontavam que as práticas estratégicas das bandas 

eram explicadas pela natureza do processo decisório, pela influência das rotinas do 

cotidiano (e seu ambiente diversificado) e pelo nível de participação das equipes 

(elementos e propriedades da categoria práticas estratégicas das bandas). 

Encontrou-se no conceito de envolvimento adaptativo a forma de sumarizar os 

fenômenos no tocante às práticas estratégicas, sendo, portanto, a terceira 

propriedade da categoria central nomeada de compreensão do envolvimento 

adaptativo.  

 O termo compreensão garante que as propriedades do estudo possuam 

dimensões distintas (alta, média ou baixa compreensão), permitindo a alocação 

tanto das bandas da pesquisa quanto de futuros sujeitos estudados em uma 

dimensão particular, de modo que se possa avaliar qualitativamente seu nível de 

inserção na Estratégia como Prática Criativa.  

 Com base no que foi exposto nesta seção, considera-se que a categoria 

central tem o poder de explicar os fenômenos encontrados na pesquisa, uma vez 

que se relaciona com as demais categorias do estudo. Acredita-se que a Grounded 

Theory proporcionou resultados que não seriam possíveis através de outras 

técnicas. Provavelmente, outros métodos possibilitariam conclusões aproximadas, 

porém o ato de comparar incidentes, codificar, levantar categorias e propriedades e 

chegar a uma categoria central permitiu mergulhar mais profundamente no universo 

dos casos estudados e, principalmente, encontrou relações de interdependência 

entre os elementos que emergiram dos dados, dando embasamento para ir além de 

hipóteses de pesquisa, buscando a construção de uma teoria.    

 A próxima seção busca confrontar o trabalho de pesquisa de acordo com os 

critérios de validação encontrados na literatura.  
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4.6 VALIDANDO A ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA 

 

 Inicia-se esta seção recapitulando Schröeder (2009), quando afirma que a 

avaliação de uma teoria substantiva não pode ser feita por testes quantitativos. 

Strauss e Corbin (1998) complementam afirmando que, na visão da Grounded 

Theory, o comportamento humano não é regido por leis universais que geram 

resultados iguais. A confiabilidade de uma GT vem no grau de consistência entre os 

resultados do estudo e os dados coletados. Mediante uma visão fenomenológica, 

corrente que segue direção diferente do positivismo, Sherman e Webb (1988) 

defendem os seguintes critérios para avaliação de uma teoria substantiva: grau de 

coerência, em que as categorias têm de emergir dos dados e não de ideias 

preconcebidas do pesquisador; funcionalidade, em que a teoria deve poder explicar 

as variações nos dados e as inter-relações dos elementos; relevância, em que a 

teoria deve emergir da sensibilidade teórica do pesquisador, que deve ser capaz de 

definir a categoria central para a explicação do fenômeno; flexibilidade, em que a 

teoria deve possibilitar modificações a partir da análise de novos casos, estando, 

assim, aberta ao aprimoramento de sua capacidade de generalização; densidade, 

em que a teoria deve ter poucos elementos-chave, mas muitas propriedades e 

categorias relacionadas a essas propriedades; e integração, em que todos os 

construtos devem estar relacionados à categoria central. Nesse sentido, inicia-se o 

esforço de justificar os itens supracitados com os resultados da pesquisa. 

 O critério grau de coerência aponta que as categorias têm de emergir dos 

dados. Conforme visto na seção anterior, as categorias principais da pesquisa 

surgiram no momento em que as codificações axial e seletiva ocorreram, momentos 

em que os dados eram organizados e relacionados com outros (comparação 

incidente-incidente) em busca de uma melhor explicação dos fenômenos 

encontrados.  

 A categoria práticas estratégicas das bandas foi formada por conseguir 

explicar quais eram as práticas que as bandas adotavam para perseguir seus 

objetivos organizacionais. Como uma das questões de pesquisa deste trabalho 

busca verificar a evidência da Estratégia como Prática em ambientes musicais 

criativos e, portanto, pelo fato de o instrumento utilizado nesta pesquisa conter 
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indagações acerca desse tema, poderia se esperar semelhança entre elementos da 

literatura sobre EcP (prática, praticantes e práxis). Contudo, as propriedades dessa 

categoria (natureza do processo decisório, influência do cotidiano e nível de 

participação das equipes) apontaram que, mesmo possuindo natural relação com a 

Estratégia como Prática, a categoria apareceu de forma singular para explicar como 

o fenômeno acontecia em bandas musicais. Logo, na tentativa de responder 

indagações da pesquisa que são baseadas em um tema da literatura, essa categoria 

mostrou identidade própria, exibindo elementos de realidade particular.  

 A categoria criatividade estratégica das bandas possui justificativa semelhante 

à categoria recém-explicada. Com o intuito de responder a questão de pesquisa que 

buscava caracterizar as bandas musicais enquanto inseridas na Economia Criativa, 

era necessário inserir no instrumento elementos do contexto em estudo presentes 

na literatura (talento, tecnologia e tolerância). Mesmo assim, os dados levantados 

também revelaram identidade própria, por ilustrarem não somente o relacionamento 

dos itens da EC, mas também como o indivíduo talentoso poderia contribuir 

estrategicamente para os objetivos organizacionais (por isso, o termo criatividade 

estratégica no nome da categoria).  

 Na tentativa de sintetizar e explicar todos os fenômenos da pesquisa, a 

categoria central Estratégia como Prática Criativa (termo não encontrado na 

literatura até o momento da pesquisa), através de suas propriedades, apontou 

resultados singulares que emergiram dos dados através da correlação entre as 

categorias práticas estratégicas das bandas e criatividade estratégica das bandas. A 

preocupação com a atuação especializada em redes sociais, a atenção com a 

individuação e indiferenciação e a relação do conceito de envolvimento adaptativo 

com a gestão das bandas proporcionaram ineditismo nos resultados que os dados 

indicaram. Dessa forma, acredita-se atender ao primeiro critério de validação de uma 

Grounded Theory. 

 O item funcionalidade sugere que a teoria gerada através da Grounded 

Theory tem que explicar as variações nos dados e as inter-relações dos construtos. 

O ato de pesquisar quatro bandas com mercados, estilos e áreas de atuação 

diferentes garante a diversidade entre as organizações musicais inseridas na 

Economia Criativa e que evidenciam Estratégia como Prática em suas rotinas, 

buscando proporcionar a variação dos dados. Apesar da diversidade, os resultados 
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demonstram um direcionamento que possibilitou a geração de hipóteses que 

apontam para uma tendência na forma de gerir. Embora a possibilidade de geração 

de hipóteses seja vista como positiva, esperava-se mais variação nos dados, por 

exemplo, alguma banda ser enquadrada na dimensão (-) em alguma propriedade, o 

que não ocorreu, mesmo depois de dez entrevistas.   

 A inter-relação entre os construtos foi provada através das propriedades que 

explicam a categoria central. As associações que fazem com que as propriedades 

da categoria central expliquem todos os elementos da pesquisa são descritas no 

item 4.4.  

 No tocante ao nome da categoria central, na medida em que os dados da 

categoria práticas estratégicas das bandas apontavam para a forma como as 

práticas sociais estratégicas se evidenciavam nas rotinas dos grupos e a categoria 

criatividade estratégica das bandas relatava como estas valorizavam o talento, o 

indivíduo estrategista e criativo e a imersão frente às novas tecnologias, encontrou-

se no termo Estratégia como Prática Criativa a expressão que englobaria e 

explicaria os fenômenos das duas categorias.  

 O critério de relevância afirma que a teoria deve emergir da sensibilidade 

teórica do pesquisador, que deve ser capaz de definir a categoria central para a 

explicação do fenômeno. Acredita-se que a definição da categoria central se deu no 

decorrer da pesquisa de modo natural, uma vez que as outras categorias do estudo 

mostravam-se com propriedades e dimensões bem definidas. Dessa forma, a 

sensibilidade teórica possibilitou, sem muitas dificuldades, a concatenação dos 

resultados que surgiram nas demais categorias do estudo com a concepção da 

categoria central. A conceituação das propriedades da categoria central revelaram 

termos não encontrados na literatura específica dos elementos (EC e EcP), como 

conectividade social virtual, individuação e indiferenciação e envolvimento 

adaptativo. 

 O quesito flexibilidade assevera que a teoria deve ser modificável a partir da 

análise de novos casos. A sociedade encontra-se em um ambiente mutável e de 

distintas realidades, mesmo dentro de um único país. Em menos de uma década, 

várias redes sociais surgiram e foram disseminadas. Diante disso, a forma de 

divulgação e monetização de conteúdo frente à internet mudou e muda 
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constantemente, o que faz com que seja impossível afirmar que o modo de 

compreender conectividade social virtual seja algo imodificável.  

 Na própria pesquisa, esse contexto foi identificado, uma vez que a primeira 

banda pesquisada utilizava as redes sociais de maneira não profissional. Os dados 

das bandas seguintes mostraram outra tendência, possibilitando conclusões até 

então desconhecidas naquele momento da pesquisa. Outro elemento descoberto na 

pesquisa, o envolvimento adaptativo, atua nas quatro organizações estudadas, 

porém é impossível afirmar que tal modelo é uma verdade universal entre bandas 

musicais, tendo em vista que a totalidade não foi pesquisada. Logo, sugere-se que a 

teoria formulada nesta pesquisa é flexível, sendo passível de ser modificada a partir 

do surgimento de novos casos.  

 A densidade de uma Grounded Theory afirma que a teoria deve ter poucos 

elementos-chaves, muitas propriedades e categorias relacionadas às propriedades. 

Julga-se o atendimento desse critério, na medida em que a teoria conta com apenas 

dois grandes elementos-chaves, Economia Criativa e Estratégia como Prática, e 

cada categoria abrange três propriedades (em um total de nove propriedades 

principais), com dimensões bem definidas e três hipóteses que auxiliaram a explicar 

o que representava a categoria. O forte relacionamento entre as propriedades e 

suas categorias é mostrado ao longo dos itens 4.3, 4.4 e 4.5, inclusive sintetizado na 

Figura 18, na seção 4.3.  

 O item final, interação, sugere que todos os construtos devem estar ligados à 

categoria central. A mesma Figura 18 também é capaz de ilustrar essas relações. 

Tanto a categoria práticas estratégicas das bandas quanto a categoria criatividade 

estratégica das bandas estão fortemente relacionadas com a categoria central. 

Ademais, os códigos concernentes às propriedades dessas duas categorias também 

se relacionam com as propriedades da categoria central, fortalecendo o poder 

explicativo da última e mostrando que esta somente existe por causa das primeiras. 

Um exemplo dessa interação de códigos com múltiplas propriedades pode ser visto 

na figura a seguir. 
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Figura 28: Relacionamento entre código e múltiplas propriedades 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

 Analisando as propriedades da categoria central, percebe-se que o tipo de 

relação da ilustração acima permeia todo o trabalho de pesquisa. A propriedade 

conectividade social virtual apresenta relação com a propriedade influência das 

redes sociais no processo estratégico da categoria criatividade estratégica das 

bandas, uma vez que, através de fenômenos identificados nessa última, foi possível 

constatar como as bandas atuavam nas redes sociais e, assim, foi permitido o 

desenvolvimento de um conceito maior como a conectividade social virtual, já 

descrito no item 4.3.  

 Os conceitos de individuação e indiferenciação presentes em uma das 

propriedades da categoria central também foram criados através de relações entre 

as propriedades posicionamento frente às diversidades, importância individual do 

artista e influência do cotidiano, propriedades das duas grandes categorias 

encontradas no estudo, na medida em que os resultados mostravam que, durante as 

rotinas do cotidiano, o artista poderia expressar suas opiniões e contribuições para a 

organização, caso esta possibilitasse essa prática e se posicionasse tolerante em 

face das diversidades individuais.  

 Por fim, percebeu-se a relação entre as propriedades natureza do processo 

decisório, importância do artista e nível de participação das equipes com a 

propriedade da categoria central compreensão do envolvimento adaptativo, uma vez 

que foi por meio da identificação de um processo decisório descentralizado e da 

presença de práticas que envolvem músicos das bandas que o conceito de 
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envolvimento adaptativo pôde ser atrelado aos fenômenos. Logo, considera-se que 

a interação foi alcançada nesta pesquisa. 

 Apesar de os critérios de validação de uma Grounded Theory terem sido 

discutidos e relacionados com os resultados da pesquisa, é feito o resgate do 

debatido na seção 2.5, a qual aborda o contextualismo, com o intuito de ampliar os 

conceitos de validação do estudo. O contextualismo defende que o conhecimento é 

relativo ao contexto em que está inserido e no qual é discutido, e, por causa disso, 

são exigidas apenas razões razoavelmente fortes o suficiente para tornar bastante 

provável que a proposição em questão seja verdadeira, mas não fortes o bastante 

para garantir sua verdade. A esse respeito, Bandeira-de-Mello (2002) frisa que na 

Grounded Theory o comportamento humano não é regido por regras universais, 

tornando-se impossível a recriação completa de experimentos controlados em dados 

contextos organizacionais.  

 Desse modo, é possível fazer relação entre Grounded Theory e 

contextualismo (relação já feita em 2.5) e incluir o presente estudo nessa corrente. 

Nesse sentido, os resultados alcançados na pesquisa se limitariam a representar 

apenas o contexto estudado, não sendo obrigado a indicar fielmente a realidade de 

todas as organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas, ganhando sustento teórico no item de 

validação flexibilidade discutido anteriormente, dando margem para uma posterior 

adaptação da teoria. Finalmente, conclui-se que, amparada tanto pelos critérios de 

validação de uma Grounded Theory de Sherman e Webb (1988) quanto pelos 

princípios do contextualismo, a presente pesquisa é considerada confiável na 

medida em que se percebem coerência e consistência entre os resultados do estudo 

e os dados coletados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 Considerando a evidência do momento em que a Economia Criativa vai se 

referenciando em termos estratégicos e ao mesmo tempo pensando o estágio de 

concepção e desenvolvimento da gestão em uma dinâmica cada vez mais 

complexa, a busca de um entendimento e as possíveis relações e aproximações 

tornam-se necessárias e evidentes. Nesse sentido, o presente estudo coloca-se 

como esforço teórico-epistemológico-metodológico de pensar e analisar de forma 

fundamentada e criteriosa a realidade e as evidências do cenário de ambientes 

criativos em uma perspectiva da Estratégia como Prática social. Para tanto, foi 

preciso adentrar nas realidades, práticas sociais e rotinas de quatro bandas de 

mercados, áreas de atuação e estilos distintos para identificar suas compreensões, 

percepções e motivações, de forma que uma pesquisa objetiva talvez não pudesse 

atender.  

 O método da Grounded Theory, por ser contextualista, processual e 

qualitativo, forneceu técnicas que elevaram o nível de aprofundamento das 

informações, auxiliando a perceber a essência do fenômeno estudado. Pela 

natureza e flexibilidade da entrevista, foi alcançada maior intimidade com os grupos 

pesquisados, de modo a captar melhor suas compreensões e significados acerca do 

tema. A partir das descobertas, foi gerada a teoria da Estratégia como Prática 

Criativa, que não somente explica um fenômeno como também pode direcionar 

práticas e ações a serem seguidas por outras organizações.   

 Nessa perspectiva, três hipóteses foram geradas com base nos resultados: 

H1: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas julgam ser essencial para a estratégia do 

negócio ter um relacionamento eficiente tanto intra quanto extraorganizacional 

utilizando redes sociais; H2: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa 

e que evidenciam Estratégia como Prática em suas rotinas consideram a 

individuação e a indiferenciação determinantes para a existência do negócio; 

H3: Organizações musicais inseridas na Economia Criativa e que evidenciam 

Estratégia como Prática em suas rotinas pertencem a um ambiente diversificado no 

tocante ao local e a momentos em que episódios estratégicos ocorrem e buscam se 



152 
 

 
 

adaptar a esse ambiente, envolvendo as equipes e considerando suas rotinas e 

práticas sociais para tomar decisões estratégicas. 

 Em relação à primeira hipótese, os dados sinalizam para uma atenção maior 

quanto à conectividade social virtual, termo que emergiu dos dados e que indica 

investimento em profissionais especialistas em redes sociais, assim como forte 

atuação organizacional na área. Quanto à segunda hipótese, os resultados apontam 

para uma preocupação com o fomento à individuação, ou valorização do que o 

indivíduo tem de talento e singularidade e como isso pode contribuir para os 

objetivos organizacionais, e à indiferenciação, ou tratamento sem preconceitos 

frente às diferenças individuais em suas práticas estratégicas. A última hipótese 

atenta para o envolvimento adaptativo, ou seja, o envolvimento (e não apenas 

consulta) do indivíduo da organização nos processos, rotinas e tomadas de decisão, 

dando atenção e se adaptando ao ambiente diversificado em que tal organização se 

insere e buscando junto a episódios e ações do dia a dia possibilidades estratégicas 

favoráveis. O fato de a natureza da atividade ser categorizada como criativa pode 

ser um fator-chave que explique essa disposição natural a adaptação, flexibilidade e 

envolvimento. 

 A teoria gerada através das hipóteses afirma que organizações musicais 

inseridas na Economia Criativa realizam de forma simultânea e dinâmica o 

fazer criativo e estratégico nos âmbitos artístico e gerencial. A natureza 

diversificada do ambiente no qual tais organizações se encontram faz com que 

estas busquem e favoreçam a individuação e a indiferenciação dos indivíduos, 

compreendam a importância estratégica da especialização em redes sociais, 

envolvam as equipes e considerem suas rotinas para tomar decisões, 

possibilitando a ideia de uma Estratégia como Prática Criativa. Esse olhar 

possibilita a análise estratégica através de um viés social, uma vez que é dada 

ênfase às interações entre empresa e clientes (através das redes sociais) e empresa 

e indivíduos (através da atenção dada aos episódios e rotinas das equipes na 

organização), indicando o propósito e diferencial da Estratégia como Prática como 

um todo. Essa concepção completa o trinômio do construto teórico-empírico-

conceitual proposto, apresentando-se como tendência estratégica de sobrevivência 

e adaptação a uma sociedade mutável, dinâmica, inclusiva, interconectada. 
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 Tal proposição gerada foi validada pautando-se nos critérios de grau de 

coerência, funcionalidade, relevância, flexibilidade, densidade e integração, 

propostos por Sherman e Webb (1988), garantindo substancialidade e robustez 

teórica. Além dos critérios de validação, ressalta-se que o método da Grounded 

Theory encontra-se pautado no contextualismo, no qual os resultados alcançados na 

pesquisa se limitariam a representar apenas o contexto estudado, não sendo 

obrigado a representar uma realidade universal.  

 Como limitações, pode-se listar a impossibilidade de comparecer aos ensaios 

das bandas A e D por razões já discutidas no capítulo de análise, ainda que se 

acredite que essa barreira não tenha prejudicado os resultados alcançados. 

Também se esperava uma maior variação dos dados, uma vez que foram escolhidas 

bandas de realidades distintas, contudo isso permitiu mais facilmente a percepção 

de uma tendência por parte da forma como essas organizações fazem estratégia.    

 Nessa perspectiva, podem ser feitas diversas recomendações para futuros 

trabalhos:  

 a) uma teoria gerada pela Grounded Theory deve ser preparada para ser 

modificada frente às novas descobertas, aumentando sua variação e, por 

consequência, seu poder de explicação. O ato de incluir futuramente outras bandas 

musicais de realidades, regiões ou conceitos distintos na pesquisa poderia 

proporcionar o surgimento de resultados que agregassem valor à teoria existente;  

 b) Outra linha de pesquisa poderia realizar um estudo estatístico em uma 

grande amostra de bandas musicais de uma região. Nesse caso, a técnica e os 

instrumentos seriam outros, pois não se buscaria uma nova teoria, mas seu raio de 

atuação. O instrumento de análise poderia conter itens específicos sobre os três 

elementos identificados na pesquisa: conectividade social virtual, individuação e 

indiferenciação e envolvimento adaptativo;  

 c) A mesma pesquisa poderia ser ampliada para organizações de outros 

setores da Economia Criativa (publicidade, artes, design), assim como organizações 

que não participam da EC. 

 Apesar de o ponto de partida do trabalho ser estratégico, organizacional e 

gerencial, este ocorreu em consonância com o paradigma de Economia Criativa. Ao 
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longo do estudo, trabalhou-se duplamente com seus objetos do estudo, ambos 

complementados com a força do método empírico de Grounded Theory, de 

construção de saberes para a própria concepção de estratégica organizacional a 

partir de ambientes criativos. Partiu-se da estratégia, mas também se estudou a 

Economia Criativa, oferecendo, dessa forma, uma contribuição tanto para a 

dimensão estratégica quanto para a dimensão da EC (dando a essa última um viés 

gerencial e adaptativo, comprovado empiricamente através dos dados da pesquisa).

 Com a realidade da Economia Criativa, contexto relativamente novo e em 

processo de avanços, as organizações passam a se sentir em um novo cenário em 

que, além de desenvolver suas práticas competitivas, debatem-se com a 

necessidade de tratar essa questão de forma economicamente criativa. Isso gera um 

“complicador” a mais, no entanto, com o tempo, essas dimensões podem ir se 

aproximando e haja um ambiente mais flexível, menos tenso, mais sociável, mais 

inventivo, rico de sentido, significado, símbolos, não tão rígido como as relações de 

mercado e competição que se evidenciam, trazendo consequências de relações 

sociais, humanas, de convivência, de oportunidade, de socialização dos bens, 

riquezas e acessos.  

 Esse contexto pode proporcionar uma maneira de organização que 

transforma o fazer diário competitivo e estratégico em que se conjugam 

dinamicamente talento (capacidade), tecnologia (recursos, meios) e tolerância 

(identificada com a evolução social das relações e diferenciações no seio da 

sociedade, em termos de etnia, preferências e escolhas). O estudo tratou-se de uma 

descoberta teórica a partir do empírico como uma nova contribuição para o mundo 

das organizações estratégicas, como um elemento que se coloca dentro de uma 

construção maior que vai evoluindo com o tempo e pode ser incorporado a uma 

prática mais adequada para a dinâmica da sociedade que se transforma, em que a 

mudança é a única coisa que permanece no cenário hoje.  

 Ao término do trabalho de pesquisa, pode-se mencionar que bandas musicais 

são organizações que merecem atenção por suas particularidades na forma de 

trabalhar e de fazer gestão. Por estar há quinze anos fazendo parte de diversos 

grupos musicais, alguns como gestor, outros apenas como músico instrumentista e 

outros como freelancer, o autor da pesquisa pôde vivenciar momentos marcantes 

como o aplauso de multidões, as composições próprias tocando nas rádios e sendo 
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cantadas pela plateia, o reconhecimento do trabalho nas mídias e a satisfação de 

trabalhar com os melhores amigos. O show, por si só, já valeria um estudo à parte. 

Nele, busca-se seguir tudo o que foi combinado e ensaiado previamente, mas existe 

algo mais, que vai além das notas tocadas, algo intangível. Um prazer 

proporcionado pela engrenagem formada pela música (principalmente), pela 

percepção de estar fazendo parte de um grupo e pelo reconhecimento do público. 

Nesse momento, um músico está completo, deixando de lado as contas a pagar, os 

problemas de relacionamento, os problemas do mundo.  

 Também existem momentos difíceis, como os shows para poucas pessoas 

(ou para ninguém), o não pagamento por parte do contratante, o maltrato por parte 

do público, contratante ou garçom e a presença de qualquer perspectiva de futuro do 

grupo se esvaindo por causa de discussões fúteis com colegas de trabalho. Mesmo 

assim, acredita-se que integrar uma banda musical proporciona satisfação e 

qualidade de vida, e, se o grupo não tem sucesso, pelo menos oferece emoções e 

histórias para toda a vida.   

 Apesar do tempo de experiência, as bandas pesquisadas mostraram 

realidades desconhecidas por parte do pesquisador, pois este sempre atuou junto às 

redes sociais informalmente, nunca conseguindo o êxito significativo frente a elas. 

Também é possível afirmar que profissionalismo não precisa estar associado com 

rigidez estrutural, uma vez que o organograma das bandas estudadas variava de 

estruturas simples a mais complexas, com as relações entre músicos e gestores 

variando de tímida a despojada e extrovertida, sem com isso afetar a qualidade do 

trabalho final. 

 Nesse sentido, acredita-se que foram experimentados todos os processos de 

uma pós-graduação stricto sensu doutoral, na medida em que se vivenciou o uso 

intenso do método aliado a um suporte técnico de software, um resgate teórico do 

pensar organizacional estratégico da Economia Criativa, um intenso trabalho de 

coleção de dados da pesquisa, um extenso trabalho de tratamento e interpretação 

dos dados e os arremates finais da contribuição epistemológica e heurística. Apesar 

de muitas vezes ter-se vivido emoções contrastantes, como esgotamento, 

expectativa, exaustão e êxtase, resta a gratidão por ter participado da experiência, 

aliada à consciência de ter dado o melhor.  
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 Dessa forma, conclui-se o presente estudo crítico-analítico-científico 

esperando que os resultados legitimamente alcançados contribuam para a melhoria 

da concepção e prática de gestão e estratégia em organizações como um todo 

nesse complexo mundo de negócios, planejamentos e relacionamentos, 

competições e cooperações. Não se pode perder de vista que o uso categórico de 

métodos científicos propicia um bom critério de veracidade ao que se encontra, 

podendo servir como elemento para avançar e desenvolver as práticas estratégicas 

e gerenciais, de modo a efetivar um status de relacões mais significativas para 

pessoas individualmente ou mesmo coletivamente no plano organizacional.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa ECONOMIA CRIATIVA E ESTRATÉGIA COMO 

PRÁTICA SOCIAL: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-EMPÍRICO-CONCEITUAL A PARTIR DE 

AMBIENTES CRIATIVOS DE GRUPOS MUSICAIS, que tem como pesquisador responsável 

TICIANO MACIEL DAMORE. 

. 

Esta pesquisa pretende demonstrar de que forma grupos musicais inseridos na 

Economia Criativa evidenciam e desenvolvem a Estratégia como Prática social em suas 

rotinas organizacionais. O motivo que nos leva a fazer este estudo  é a ausência de estudos que 

relacionem o construto da Estratégia como Prática com a Economia Criativa.  

Caso você decida participar, você deverá responder livremente as questões levantadas pelo 

pesquisador. A entrevista durará cerca de quarenta minutos e será gravada para facilitar na análise 

posterior das respostas. A identidade do entrevistado será ocultada. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável TICIANO MACIEL DAMORE 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa ECONOMIA 

CRIATIVA E ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA SOCIAL: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-EMPÍRICO-

CONCEITUAL A PARTIR DE AMBIENTES CRIATIVOS DE GRUPOS MUSICAIS, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde 

que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,  

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo ECONOMIA CRIATIVA E ESTRATÉGIA COMO 

PRÁTICA SOCIAL: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-EMPÍRICO-CONCEITUAL A PARTIR DE 

AMBIENTES CRIATIVOS DE GRUPOS MUSICAIS, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a sua 

identidade. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,  

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B 
 
ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA (PRODUTOR 
EXECUTIVO/PROPRIETÁRIO) 
 
EMPRESA DA INDÚSTRIA CRIATIVA: BANDA ____________________________ 
 
1- CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO/CATEGORIA PRATICANTE  

1- Cargo que ocupa 

2- Escolaridade 

3- Tempo de empresa 

4- Experiência profissional na área e fora dela 

5- Possui alguma formação ou treinamento em gestão/negócios etc. 

 

2- CARACTERIZAÇÃO ESTRATÉGICA (BANDA) 

6- Segmento/estilo de atuação 

7- Âmbito de atuação 

8- Tempo de atuação no mercado 

9- Quantos membros e que funções essa banda tem (diretoria, músicos etc.) 

10- Como a banda foi formada 

11- Alguns momentos importantes da banda enquanto organização 

12- Negócio 

13- Missão 

14- Visão 

15- Valores 

16- Objetivos Estratégicos 

 

3 - CONTEXTO DA ECONOMIA CRIATIVA EM AMBIENTES MUSICAIS 

3.1- Talento 

17- Processo de criação de um arranjo na banda.  

18- Espaço que cada músico tem nos arranjos da banda.  

19- Processo de recrutamento de novos talentos na banda.  

20- Atendimento da banda em relação aos objetivos individuais dos músicos.  
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3.2- Tecnologia 

21- Utilização das redes sociais, canal de vídeos, site pessoal e internet de maneira 

geral. 

22- Utilização (anterior ou atual) de algum aparelho/software/hardware tecnológico 
diferenciado em seus shows ou trabalhos de maneira geral? 

23- O uso e atualização da tecnologia com a capacidade inovadora e competitiva 
da banda? 

24- Processo de adaptação da banda às novas tendências possibilitadas pela 
internet. 

 

3.3 - Tolerância 

25- Existência na banda de membros com distintas ideologias, orientações 
sexuais, etnias, gêneros, idades e religiões. 

26- Possível diferença de tratamento com algum membro da equipe por conta de 
alguma característica citada na questão anterior. 

27- Forma como a diversidade apontada anteriormente contribui para os 
resultados da organização.  

 

4- EM BUSCA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA  

4.1- Praticantes (já identificados na Parte 1) 

4.2- Práticas 

28- Reuniões para discutir planejamentos e direcionamentos estratégicos, a 
frequência dessas reuniões e quem participa.  

29- Grau de autonomia que o produtor executivo/artístico tem. 

30- Nível de participação e poder de decisão dos músicos/equipes nas decisões 
estratégicas. 

31- A estratégia e os resultados compartilhados com todos os funcionários. 

 

4.3- Práxis 

32- Percepção da contribuição individual para o resultado final nas ações da 
banda. 

33- Sugestões (estratégicas, outros tipos) de músico ou membro da equipe técnica 
para a banda e recepção e implementação pela produção executiva. 

34- Orientação e prática de planejamento (forma como é seguido). 

35- Postura quando o planejado não acontece e práticas cotidianas incorporadas 

no planejamento de próximos projetos. 
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APÊNDICE C 
 
ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA (PRODUTOR ARTÍSTICO) 
 
EMPRESA DA INDÚSTRIA CRIATIVA: BANDA ____________________ 
 

1- CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO/CATEGORIA PRATICANTE  

1- Cargo que ocupa 

2- Escolaridade 

3- Tempo de empresa 

4- Experiência profissional na área e fora dela 

 

2- CARACTERIZAÇÃO ESTRATÉGICA (BANDA) 

5- Alguns momentos importantes da banda enquanto organização 

 

3- CONTEXTO DA ECONOMIA CRIATIVA EM AMBIENTES MUSICAIS 

3.1- Talento 

6- Processo de criação de um arranjo na banda.  

7- Espaço que cada músico tem nos arranjos da banda.  

8- Processo de recrutamento de novos talentos na banda.  

9- Atendimento da banda em relação aos objetivos individuais dos músicos.  

 

3.2- Tecnologia 

10- Utilização das redes sociais, canal de vídeos, site pessoal e internet de maneira 
geral.  

11- Utilização (anterior ou atual) de algum aparelho/software/hardware tecnológico 
diferenciado em seus shows ou trabalhos de maneira geral? 

12- O uso e atualização da tecnologia com a capacidade inovadora e competitiva 
da banda? 

13- Processo de adaptação da banda às novas tendências possibilitadas pela 
internet. 

 

3.3- Tolerância 

14- Existência na banda de membros com distintas ideologias, orientações 
sexuais, etnias, gêneros, idades e religiões. 

15- Possível diferença de tratamento com algum membro da equipe por conta de 
alguma característica citada na questão anterior. 
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16- Forma como a diversidade apontada anteriormente contribui para os 
resultados da organização. 

 

4 - EM BUSCA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA  

4.1 - Praticantes (já identificados na Parte 1) 

4.2 - Práticas 

17 - Reuniões para discutir planejamentos e direcionamentos estratégicos, a 
frequência dessas reuniões e quem participa.  

18 - Grau de autonomia que o produtor artístico tem. 

19 - Nível de participação e poder de decisão dos músicos/equipes nas decisões 
estratégicas. 

20 - A estratégia e os resultados compartilhados com todos os funcionários. 

 

4.3 - Práxis 

21- Percepção da contribuição individual para o resultado final nas ações da 
banda. 

22- Sugestões (estratégicas, outros tipos) de músico ou membro da equipe técnica 
para a banda e recepção e implementação pela produção executiva. 

23- Orientação e prática de planejamento (forma como é seguido). 

24- Postura quando o planejado não acontece e práticas cotidianas incorporadas 

no planejamento de próximos projetos. 
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APÊNDICE D 
 
ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA (MÚSICO) 
 
EMPRESA DA INDÚSTRIA CRIATIVA: BANDA ____________________________ 
 
 
1- CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO/CATEGORIA PRATICANTE  

1- Cargo que ocupa 

2- Escolaridade 

3- Tempo de empresa 

4- Experiência profissional na área e fora dela 

 

2- CARACTERIZAÇÃO ESTRATÉGICA (BANDA) 

5- Alguns momentos importantes da banda enquanto organização 

 

3- CONTEXTO DA ECONOMIA CRIATIVA EM AMBIENTES MUSICAIS 

3.1- Talento 

6- Processo de criação de um arranjo na banda.  

7- Espaço que cada músico tem nos arranjos da banda.  

8- Processo de recrutamento de novos talentos na banda.  

9- Atendimento da banda em relação aos objetivos individuais dos músicos.  

 

3.2- Tecnologia 

10- Utilização das redes sociais, canal de vídeos, site pessoal e internet de maneira 
geral.  

11- Utilização (anterior ou atual) de algum aparelho/software/hardware tecnológico 
diferenciado em seus shows ou trabalhos de maneira geral? 

12- O uso e atualização da tecnologia com a capacidade inovadora e competitiva 
da banda? 

13- Processo de adaptação da banda às novas tendências possibilitadas pela 
internet. 

 

3.3- Tolerância 

14- Existência na banda de membros com distintas ideologias, orientações 
sexuais, etnias, gêneros, idades e religiões. 

15- Possível diferença de tratamento com algum membro da equipe por conta de 
alguma característica citada na questão anterior. 
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16- Forma como a diversidade apontada anteriormente contribui para os 
resultados da organização. 

 

4- EM BUSCA DA ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA  

4.1- Praticantes (já identificados na Parte 1) 

4.2- Práticas 

17- Reuniões para discutir planejamentos e direcionamentos estratégicos, a 
frequência dessas reuniões e quem participa.  

18- Grau de autonomia que o músico tem. 

19- Nível de participação e poder de decisão dos músicos/equipes nas decisões 
estratégicas. 

20- A estratégia e os resultados compartilhados com todos os funcionários. 

 

4.3- Práxis 

21- Percepção da contribuição individual para o resultado final nas ações da 
banda. 

22- Sugestões (estratégicas, outros tipos) de músico ou membro da equipe técnica 
para a banda e recepção e implementação pela produção executiva. 
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APÊNDICE E 
 

 
Dados das entrevistas e dos entrevistados 
 

No  Banda Função Data Duração Local Pgs.  

1 A 
Produtor executivo 

proprietário 
Cantor 

20/5/15 49:22 Escritório 11 

2 A 
Trombonista 

(músico) 
23/5/15 23:59 EMUFRN 6 

3 A 
Produtor artístico 

tecladista 
27/5/15 47:59 EMUFRN 12 

4 B 

Produtor executivo 
proprietário 

produtor artístico 
cantor 

2/6/15 1:14:39 Escritório 21 

5 B 
Percussionista 

(músico) 
5/6/15 39:29 Estúdio 8 

6 C Guitarrista (músico) 19/6/15 24:15 Estúdio 5 

7 C 
Produtor executivo 

Proprietário 
Cantor 

23/6/15 37:18 Residência 13 

8 D 
Produtor executivo 

Proprietário 
26/6/15 55:47 Residência 14 

9 D 
Produtor artístico 

Tecladista 
6/7/15 15:36 Escritório 4 

10 D Baixista (músico) 14/7/15 13:16 Residência 3 
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APÊNDICE F 
 
Output da unidade hermenêutica 
 

All objects sorted by creation date 

______________________________________________________________________ 

 
HU: TESE OFICIAL 17 07 15 segunda análise 

File:  [C:\Users\Ticiano D´Amore\Documents\ATLAS\TESE OFICIAL 17 07 15 segunda análise.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2015-08-24 17:19:18 

______________________________________________________________________ 

 
Editing period : 91 days 

First object created: 2015-05-21 09:53:28 (HU: TESE OFICIAL 17 07 15 segunda análise) 

Last object created: 2015-08-20 08:18:01 (Code Family: Códigos atrelados a categorias) 

 
(2015-05-21 09:53:28) HU: TESE OFICIAL 17 07 15 segunda análise 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Tempo de empresa::11 anos (1) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Tempo de atuação::11 anos (1) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: formação ou treinamento em gestão/negócios::Não (3) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::produtor executivo (4) 

(2015-05-21 15:47:35) Code Family: Survey Items (26)~ 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::um roadie (1) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Escolaridade::Terceiro grau incompleto. (2) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::vocalista (2) 

(2015-05-21 15:47:35) Primary Doc Family: Imported Survey Data (10)~ 

(2015-05-21 15:55:24) Code: reconhecimento de qualidade como impulsionador {1-0} 

(2015-05-21 15:56:23) Code: iniciando sem know how {1-0} 

(2015-05-21 16:00:17) Code: entretenimento como negócio {1-0} 

(2015-05-21 16:00:17) Code: prestação de serviço como negócio {1-0} 

(2015-05-21 16:02:13) Code: objetivos realistas {1-0} 

(2015-05-21 16:02:41) Code: vendo o trabalho artístico como comercial {1-0} 

(2015-05-21 16:05:23) Code: ausência de registro formal {3-0} 

(2015-05-21 16:06:38) Code: consultando tendências do mercado {1-0} 

(2015-05-21 16:09:15) Code: produção artística surgindo naturalmente {1-0} 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q24 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q25 {6-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q14 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q23 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q26 {6-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q2 {8-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q13 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q16 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q17 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q19 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q5 {4-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q10 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q8 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q21 {9-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q1 {4-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q20 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q3 {4-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q7 {4-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q4 {2-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q22 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q11 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q6 {3-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q12 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:16:16) Code: Q9 {10-0}~ 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:8 A gente tenta ver como o merca.. (23:23) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:9 Olha, eu diria que 100%. A gen.. (26:26) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:7 A gente tem um projeto de grav.. (20:20) 
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(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:5 A princípio, como eu te disse,.. (14:14) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:6 Os valores, como o próprio nom.. (17:17) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:10 Muita! Principalmente há quase.. (29:29) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::casamento (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:13 Sei... Aqui em Natal nós fomos.. (38:38) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::festas sociais (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:11 Geralmente o pessoal diz que a.. (32:32) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:12 Olha, o nosso primeiro advento.. (35:35) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::operador de luz (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:1 A gente trabalhava, como falei.. (2:2) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::onze músicos, cinco 

técnicos. Operador de som (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc: P 1: Entrevistado 01 {69} 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::músico freelancer (6) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:2 Olha, um momento bem important.. (5:5) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::produtor executivo (2) (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Âmbito de atuação::Local (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::um assistente de palco e 

um fotógrafo. (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:3 Olha, todo mundo pensa que o n.. (8:8) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:4 Olha, a missão é trabalhar com.. (11:11) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:14 Mas só um exemplo prático pra .. (41:41) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:22 Sim, muitas vezes (65:65) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:21 Em termos estatísticos eu diri.. (62:62) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:20 Sim. A gente trabalha com tudo.. (59:59) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::baile de formatura (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:24 Olha... Aís a gente se vira no.. (71:71) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:23 Quando a gente planeja algo, a.. (68:68) 

(2015-05-21 16:27:25) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::banda de baile (1) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:17 Quando eu faço reunião coma tu.. (50:50) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:16 Olha, dentro da orquestra já, .. (47:47) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:15 Acontece, acontece. E às vezes.. (44:44) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:18 Claro, sim, sim. Com certeza. (53:53) 

(2015-05-21 16:27:25) Quotation: 1:19 A decisão sempre passa pelo me.. (56:56) 

(2015-05-21 16:41:39) Quotation: 1:25 E aí a partir desses eventos n.. (2:2) 

(2015-05-21 16:42:07) Quotation: 1:26 Mas como a gente vinha da noit.. (2:2) 

(2015-05-21 16:43:11) Code: necessitando estrutura para atender mercado {1-0} 

(2015-05-21 16:43:11) Quotation: 1:27 E aí a gente começou a trabalh.. (2:2) 

(2015-05-21 16:44:00) Quotation: 1:28 Se atende medicina, atende qua.. (5:5) 

(2015-05-21 16:44:32) Quotation: 1:29 Ele envolve o trabalho artísti.. (8:8) 

(2015-05-21 16:45:57) Quotation: 1:30 Quando a gente vai fazer um ev.. (8:8) 

(2015-05-21 16:45:57) Code: gostos do mercado frente aos gostos particulares {1-0} 

(2015-05-21 16:46:49) Quotation: 1:31 a missão é trabalhar com músic.. (11:11) 

(2015-05-21 16:48:02) Quotation: 1:32 eu entendo esse cenário como a.. (14:14) 

(2015-05-21 16:48:14) Quotation: 1:33 Tenho 34 anos, não tenho o son.. (14:14) 

(2015-05-21 16:48:48) Code: mantendo-se no mercado como visão {2-0} 

(2015-05-21 16:48:48) Quotation: 1:34 Então a minha visão é se mante.. (14:14) 

(2015-05-21 16:49:29) Quotation: 1:35 A maioria da banda tem, primei.. (14:14) 

(2015-05-21 16:50:00) Quotation: 1:36 Eles colocam até a A com.. (14:14) 

(2015-05-21 16:50:42) Quotation: 1:37 uma das coisas que a gente pri.. (17:17) 

(2015-05-21 16:51:14) Quotation: 1:38 A gente não tem um DVD assim d.. (20:20) 

(2015-05-21 16:51:51) Quotation: 1:39 A gente tenta ver como o merca.. (23:23) 

(2015-05-21 16:52:29) Quotation: 1:40 Não, ele não tem essa função d.. (23:23) 

(2015-05-21 16:53:17) Quotation: 1:41 eu recebo sugestão dos músicos.. (23:23) 

(2015-05-21 16:54:06) Quotation: 1:42 A gente na orquestra é muito d.. (26:26) 

(2015-05-21 16:55:46) Quotation: 1:43 foco é agradar o cliente (26:26) 

(2015-05-21 16:55:46) Code: focando o cliente {1-0} 

(2015-05-21 16:56:16) Quotation: 1:44 os próprios músicos sugerem (29:29) 

(2015-05-21 16:56:16) Code: recrutamento através de sugestão da própria equipe {8-4} 

(2015-05-21 16:56:45) Code: própria condução como pré-requisito {1-0} 

(2015-05-21 16:56:45) Quotation: 1:45 ter como chegar nos shows (29:29) 

(2015-05-21 16:57:15) Quotation: 1:46 Tem que ter um bom convívio (29:29) 

(2015-05-21 16:57:42) Quotation: 1:47 porque geralmente a gente modi.. (32:32) 

(2015-05-21 16:58:50) Quotation: 1:48 site (35:35) 

(2015-05-21 16:59:18) Quotation: 1:49 hoje temos uma página no Faceb.. (35:35) 
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(2015-05-21 16:59:53) Quotation: 1:50 publica a cobertura de cada ev.. (35:35) 

(2015-05-21 17:01:21) Quotation: 1:51 elas querem saber se você esta.. (35:35) 

(2015-05-21 17:01:21) Code: mercado interessado menos em qualidade do regristro e mais em produção {1-0} 

(2015-05-21 17:02:09) Code: mercado interessado em sobrenomes do contratante {1-0} 

(2015-05-21 17:02:09) Quotation: 1:52 As vezes a gente faz um casame.. (35:35) 

(2015-05-21 17:03:07) Quotation: 1:53 a mesa digital (38:38) 

(2015-05-21 17:03:28) Quotation: 1:54 painel de led também (38:38) 

(2015-05-21 17:03:54) Code: sugestões de equipe sendo incorporadas {10-3} 

(2015-05-21 17:03:54) Quotation: 1:55 samplers (38:38) 

(2015-05-21 17:05:05) Code: Se adequando às tendências do mercado {2-0} 

(2015-05-21 17:05:05) Quotation: 1:56 Então quando você escutava no .. (41:41) 

(2015-05-21 17:06:29) Code: diferenças de orientações sexuais {6-2} 

(2015-05-21 17:06:29) Code: diferenças de religiões {10-2} 

(2015-05-21 17:06:29) Code: diferenças de influências musicais {10-2} 

(2015-05-21 17:09:00) Code: produção artística com autonomia {5-2} 

(2015-05-21 17:09:34) Quotation: 1:57 mas as sugestões, eles são sem.. (56:56) 

(2015-05-21 17:10:23) Code: equipe sugerindo ações estratégicas {16-3} 

(2015-05-21 17:10:23) Quotation: ~1:58 Nas reuniões, por exemplo, “o .. (56:56) 

(2015-05-21 17:10:47) Quotation: 1:59 Sim. A gente trabalha com tudo.. (59:59) 

(2015-05-21 17:11:37) Code: confiando na equipe {1-2} 

(2015-05-21 17:11:37) Code: equipe como fundamental para conquistas estratégicas {2-2} 

(2015-05-21 17:12:11) Quotation: 1:60 Quando a gente planeja algo, a.. (68:68) 

(2015-05-21 17:12:11) Code: planejando-se com antecedência {5-0} 

(2015-05-21 17:12:38) Quotation: 1:61 Mas a gente sente necessidade,.. (68:68) 

(2015-05-21 17:13:07) Code: planos de emergência {3-1} 

(2015-05-21 17:13:07) Quotation: 1:62 Quando o planejamento não dá c.. (71:71) 

(2015-05-21 17:13:43) Quotation: 1:63 O próprio surgimento da orques.. (71:71) 

(2015-05-21 17:13:43) Code: surgimento da empresa como ação cotidiana não planejada {1-0} 

(2015-05-21 18:47:24) Code: qualidade como missão {1-0} 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::produtor de vídeo (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:7 Em termos de inovação, acredit.. (22:22) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:8 Existe. (25:25) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:5 Eu acompanho a página da Orque.. (16:16) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:6 Basicamente o que a gente usa .. (19:19) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:9 Não. O que acontece muitas vez.. (28:28) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:12 A liberdade é total. proprietá.. (37:37) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:13 Compartilha, compartilha. A ge.. (40:40) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:10 Existem reuniões. A frequência.. (31:31) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:11 proprietário geralmente ouve t.. (34:34) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::onze músicos e cinco 

técnicos. Operador de som (0) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::Técnico de Gravação Musical (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc: P 2: Entrevistado 02 {44} 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::Policial Militar (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::engenheiro mecânico (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:3 No início, quando eu fui entra.. (10:10) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:4 A gente já teve algumas reuniõ.. (13:13) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:1 Recentemente tivemos uma mudan.. (2:3) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:2 Lá na banda, toda a ideia e fo.. (7:7) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Tempo de empresa::9 anos (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Escolaridade::Superior completo (5) 

(2015-05-23 12:54:27) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::Trombonista (1) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:14 Acho que pelo menos a metade, .. (43:43) 

(2015-05-23 12:54:27) Quotation: 2:15 A primeira foi a questão da gr.. (46:46) 

(2015-05-23 12:59:53) Quotation: 2:16 o responsável é o tecladista, .. (2:2) 

(2015-05-23 13:01:14) Quotation: 2:17 Geralmente é por indicação de .. (10:10) 

(2015-05-23 13:02:38) Quotation: 2:18 A gente já teve algumas reuniõ.. (13:13) 

(2015-05-23 13:02:38) Code: reuniões com todos da equipe para discussão de assuntos estratégicos {4-3} 

(2015-05-23 13:03:03) Quotation: 2:19 Ele não exige que você tenha d.. (13:13) 

(2015-05-23 13:03:45) Quotation: 2:20 Ele pede que você tenha priori.. (13:13) 

(2015-05-23 13:04:22) Quotation: 2:21 Quando um músico falta, indepe.. (13:13) 

(2015-05-23 13:04:44) Code: indivíduo da equipe como essencial para os resultados {11-2} 

(2015-05-23 13:05:16) Quotation: 2:22 Eu acompanho a página da Orque.. (16:16) 

(2015-05-23 13:05:57) Code: mercado em geral mostrando pouco os serviços prestados {1-0} 

(2015-05-23 13:05:57) Quotation: 2:23 Mas acho que na maioria das ba.. (16:16) 
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(2015-05-23 13:06:22) Quotation: 2:24 Porque, como é uma orquestra, .. (16:16) 

(2015-05-23 13:06:48) Quotation: 2:25 O cliente quer saber como é a .. (16:16) 

(2015-05-23 13:07:02) Quotation: 2:26 se os músicos estão bem vestid.. (16:16) 

(2015-05-23 13:07:38) Quotation: 2:27 A banda também não tem esses r.. (16:16) 

(2015-05-23 13:08:08) Quotation: 2:28 geralmente quando é postado al.. (16:16) 

(2015-05-23 13:08:54) Quotation: 2:29 O proprietário, que é o propri.. (16:16) 

(2015-05-23 13:09:40) Quotation: 2:30 Basicamente o que a gente usa .. (19:19) 

(2015-05-23 13:10:51) Quotation: 2:31 Ah, vocês tem um microfone int.. (22:22) 

(2015-05-23 13:11:17) Quotation: 2:32 Então, a única coisa que eu pe.. (28:28) 

(2015-05-23 13:12:14) Quotation: ~2:33 proprietário geralmente ouve t.. (34:34) 

(2015-05-23 13:12:57) Quotation: 2:34 Compartilha, compartilha. (40:40) 

(2015-05-23 13:12:57) Code: compartilhando resultados com a equipe {11-2} 

(2015-05-23 13:14:18) Quotation: 2:35 A gente tem um grupo no whatsa.. (40:40) 

(2015-05-23 13:14:18) Code: grupos internos nas redes sociais para comunicação intra empresarial {4-2} 

(2015-05-23 13:14:52) Quotation: 2:36 Acho que pelo menos a metade, .. (43:43) 

(2015-05-23 13:15:21) Code: interdependências de todos os setores {1-2} 

(2015-05-23 13:15:21) Quotation: 2:37 Porque a banda funciona como u.. (43:43) 

(2015-05-23 13:15:58) Quotation: 2:38 Então se um músico não está em.. (43:43) 

(2015-05-23 13:15:58) Code: importância da sintonia de todo o grupo {10-2} 

(2015-05-23 13:16:31) Quotation: ~2:39 A primeira foi a questão da gr.. (46:46) 

(2015-05-23 13:16:46) Quotation: ~2:40 Teve um vídeo que mandei pro p.. (46:46) 

(2015-05-23 14:33:12) Code Family: Talento/equipe/participantes (22) 

(2015-05-23 14:33:16) Code Family: Tolerância (8) 

(2015-05-23 14:33:21) Code Family: Tecnologia (17) 

(2015-05-23 14:33:29) Code Family: Prática (28) 

(2015-05-23 14:33:34) Code Family: Práxis (5) 

(2015-05-27 14:08:17) Quotation: 1:64 inicialmente eu tocava na noit.. (2:2) 

(2015-05-27 14:08:17) Code: experiência anterior {1-0} 

(2015-05-27 14:15:11) Quotation: 1:65 A nossa meta era gravar quando.. (20:20) 

(2015-05-27 14:16:26) Quotation: 1:66 Só que a receptividade do públ.. (23:23) 

(2015-05-27 14:16:26) Code: mudanças no comportamento do mercado {1-0} 

(2015-05-27 14:22:13) Quotation: 1:67 Acontece, acontece. E às vezes.. (44:44) 

(2015-05-27 14:22:13) Code: diferenças de etnias {9-2} 

(2015-05-27 14:23:26) Code: home office {2-0} 

(2015-05-27 14:26:07) Quotation: 2:41 Recentemente tivemos uma mudan.. (2:2) 

(2015-05-27 14:27:57) Quotation: 2:42 O cliente quer saber como é a .. (16:16) 

(2015-05-27 14:30:34) Quotation: 2:43 A liberdade é total. proprietá.. (37:37) 

(2015-05-29 14:18:07) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::produtor musical (2) 

(2015-05-29 14:18:07) Code: Q15 {8-0}~ 

(2015-05-29 14:18:07) Code: Q18 {8-0}~ 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:12 De forma positiva. Porque quan.. (35:35) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:13 Não ocorrem. É muito o gestor,.. (38:38) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:14 Consigo sim, me sinto muito a .. (41:41) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:9 Felizmente ou infelizmente eu .. (26:26) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:10 Agora a gente vai pra um assun.. (29:29) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:11 No caso da orquestra, eu posso.. (32:32) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:18 Eu tenho uma recente, que devi.. (53:53) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:19 Existem situações. Existe como.. (56:56) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:20 Aconteceu já. Aconteceu várias.. (59:59) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: ~3:15 Ele só não consegue nada, se e.. (44:44) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:16 É muito legal porque ele passa.. (47:47) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:17 Cada um, a sua individualidade.. (50:50) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:1 Recentemente teve uma viagem q.. (2:2) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:2 Tudo começa a partir da cifrag.. (5:5) 

(2015-05-29 14:18:07) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::professor (2) 

(2015-05-29 14:18:07) Primary Doc: P 3: Entrevistado 03 {45} 

(2015-05-29 14:18:07) Primary Doc Family: Tempo de empresa::3 anos (1) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:3 Antigamente eu pensava que ant.. (8:8) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:7 Nós usamos um teclado programa.. (20:20) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:8 Eu sinto que a tecnologia tem .. (23:23) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:6 Pobre. Pobre. Porque a capacit.. (17:17) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:4 Agora estamos passando por um .. (11:11) 

(2015-05-29 14:18:07) Quotation: 3:5 Legal essa pergunta porque nem.. (14:14) 

(2015-05-30 15:32:55) Quotation: 3:21 A integração. (2:2) 

(2015-05-30 15:33:53) Quotation: 3:22 meu teclado é aquele que grava.. (5:5) 
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(2015-05-30 15:33:53) Code: apontando diferencial tecnológico {3-0} 

(2015-05-30 15:35:02) Quotation: 3:23 E até querer estudar sobre o c.. (5:5) 

(2015-05-30 15:35:02) Code: Se adaptando às novas tecnologias {2-0} 

(2015-05-30 15:35:25) Quotation: 3:24 participam bastante na opinião.. (5:5) 

(2015-05-30 15:36:02) Code: ouvindo o mercado {1-0} 

(2015-05-30 15:36:02) Quotation: 3:25 através dos pedidos dos client.. (5:5) 

(2015-05-30 15:37:29) Code: fazendo o indivíduo se sentir importante {1-2}~ 

(2015-05-30 15:37:29) Quotation: 3:26 quando você faz um ser humano .. (5:5) 

(2015-05-30 15:39:33) Quotation: 3:27 Fizemos testes com vários músi.. (11:11) 

(2015-05-30 15:41:12) Code: Decisão através de votação democrática {3-2} 

(2015-05-30 15:41:12) Quotation: 3:28 Funciona porque eles dão a opi.. (11:11) 

(2015-05-30 15:42:54) Quotation: 3:29 Porque existem músicos de band.. (14:14) 

(2015-05-30 15:42:54) Code: diferenças de culturas musicais {7-2} 

(2015-05-30 15:43:33) Code: ouvindo interesses da equipe {11-2} 

(2015-05-30 15:43:33) Quotation: 3:30 Procure o responsável, diga qu.. (14:14) 

(2015-05-30 15:45:11) Code: deficiência no uso de forma profissional das redes sociais {1-2} 

(2015-05-30 15:45:11) Quotation: 3:31 Pobre. Pobre. (17:17) 

(2015-05-30 15:47:53) Quotation: 3:32 Nós usamos um teclado programa.. (20:20) 

(2015-05-30 15:48:23) Quotation: 3:33 Eu sinto que a tecnologia tem .. (23:23) 

(2015-05-30 15:48:23) Code: preocupação com o uso equivocado da tecnologia {1-0} 

(2015-05-30 15:50:20) Quotation: 3:34 religiões diferentes? Existe. (29:29) 

(2015-05-30 15:50:28) Quotation: 3:35 Raças diferentes? Sim, existe... (29:29) 

(2015-05-30 15:50:46) Quotation: 3:36 E ideologias musicais? Eu acho.. (29:29) 

(2015-05-30 15:51:38) Quotation: 3:37 A questão da cultura de cada u.. (29:29) 

(2015-05-30 15:53:10) Quotation: 3:38 E o guitarrista ele se estress.. (32:32) 

(2015-05-30 15:54:03) Quotation: 3:39 Pra mim um motivo desses, que .. (32:32) 

(2015-05-30 15:55:07) Code: ausência de reuniões de planejamento {1-0} 

(2015-05-30 15:55:07) Quotation: 3:40 Não ocorrem. (38:38) 

(2015-05-30 15:55:54) Quotation: 3:41 Consigo sim, me sinto muito a .. (41:41) 

(2015-05-30 15:58:11) Quotation: 3:42 Cada um, a sua individualidade.. (50:50) 

(2015-05-30 16:00:39) Quotation: 3:43 Aconteceu já. Aconteceu várias.. (59:59) 

(2015-05-30 16:29:01) Quotation: 3:44 É muito legal porque ele passa.. (47:47) 

(2015-05-30 16:47:47) Memo: Sobre a codificação das entrevistas de A {0-0 Commentary} - Super 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::Percussionista (1) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::prestador de serviço (1) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::outros projetos musicais (4) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Escolaridade::superior completo (1) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Tempo de empresa::3 (2) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:12 A diversidade é importante e é.. (35:35) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:11 Não, esse grupo é bem tranquil.. (32:32) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:14 Eu acho que existe. Como você .. (41:41) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:13 Eu acho que de maneira interna.. (38:38) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:8 Todos esses efeitos eletrônico.. (23:23) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:7 Atualmente, pra fazer essa pré.. (20:20) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:10 Etnias: Sempre tem. Religião: .. (29:29) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:9 Lembro que me envolvi com isso.. (26:26) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:3 Eu acho que é dada essa opção... (8:8) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:4 Normalmente, o músico chega ne.. (11:11) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:1 O último trabalho dela foi fal.. (2:2) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:2 O processo atual é o seguinte:.. (5:5) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:16 Eu acho que passa. Como ela tr.. (47:47) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:15 Eu acho que acontece por osmos.. (44:44) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:18 Pode acontecer. São mais coisa.. (53:53) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:17 Tem muito a ver com o artista .. (50:50) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::projeto autoral (1) 

(2015-06-06 14:30:12) Primary Doc: P 5: Entrevistado 05 {44} 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:5 Eu acho que esse assunto exist.. (14:14) 

(2015-06-06 14:30:12) Quotation: 5:6 Eu acho que não só para a band.. (17:17) 

(2015-06-06 14:32:38) Quotation: 5:19 Mas teve outro momento que eu .. (2:2) 

(2015-06-06 14:34:06) Code: produção artística apresentando esboço do arranjo {1-0} 

(2015-06-06 14:34:06) Quotation: 5:20 ela fez uma pré-produção. (5:5) 

(2015-06-06 14:34:55) Quotation: 5:21 Ela fez no computador, usou os.. (5:5) 

(2015-06-06 14:34:55) Code: utilizando a tecnologia para esboço de arranjo {1-0} 

(2015-06-06 14:35:28) Quotation: 5:22 Ela gosta de coisas que a gent.. (5:5) 

(2015-06-06 14:35:49) Code: interesse em sugestões da equipe {19-2} 
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(2015-06-06 14:37:13) Quotation: 5:23 Então se você manda uma sugest.. (8:8) 

(2015-06-06 14:37:37) Quotation: 5:24 é como um time né. (8:8) 

(2015-06-06 14:38:25) Quotation: 5:25 Não tem bateria, todas os ritm.. (8:8) 

(2015-06-06 14:38:25) Code: formação diferente {1-0} 

(2015-06-06 14:38:53) Quotation: 5:26 Você estar fora dos clichês de.. (8:8) 

(2015-06-06 14:38:53) Code: estar fora dos clichês {1-0} 

(2015-06-06 14:39:28) Code: recrutamento através de observação direta do dono da banda {2-3} 

(2015-06-06 14:39:28) Quotation: 5:27 porque o artista, no caso B4.. (11:11) 

(2015-06-06 14:39:55) Quotation: 5:28 apesar de trabalhar com muita .. (14:14) 

(2015-06-06 14:41:01) Quotation: 5:29 apesar de trabalhar com muita .. (14:14) 

(2015-06-06 14:42:16) Code: compreendendo a existência de outros projetos {5-2} 

(2015-06-06 14:42:16) Quotation: 5:30 Mas acho que existe uma compre.. (14:14) 

(2015-06-06 14:43:01) Quotation: 5:31 Porque pra um artista chegar a.. (14:14) 

(2015-06-06 14:44:23) Quotation: 5:32 A equipe dela atua sim, está p.. (17:17) 

(2015-06-06 14:44:46) Quotation: 5:33 Mas ao vivo, por incrível que .. (20:20) 

(2015-06-06 14:45:57) Quotation: 5:34 E depois que você entra, ele c.. (26:26) 

(2015-06-06 14:46:44) Quotation: 5:35 A internet veio pra divulgar e.. (26:26) 

(2015-06-06 14:46:44) Code: apontando as redes sociais como facilitadora de divulgação {3-2} 

(2015-06-06 14:47:18) Quotation: 5:36 Etnias: Sempre tem. (29:29) 

(2015-06-06 14:47:28) Quotation: 5:37 Religião: Não pesquiso muito a.. (29:29) 

(2015-06-06 14:47:41) Quotation: 5:38 Orientação sexual: Quando se .. (29:29) 

(2015-06-06 14:47:59) Quotation: 5:39 Ideologias: Sim. As vezes o in.. (29:29) 

(2015-06-06 14:48:28) Code: inexistência de tratamento diferenciado por conta das diferenças {4-2} 

(2015-06-06 14:49:06) Code: apontando diferenças como positivas {5-2} 

(2015-06-06 14:51:24) Quotation: 5:40 Eu acho que passa. Como ela tr.. (47:47) 

(2015-06-06 14:52:13) Quotation: 5:41 Ela tem que passar porque é a .. (47:47) 

(2015-06-06 14:52:46) Quotation: 5:42 mas eu acho que a sua energia .. (50:50) 

(2015-06-06 14:53:46) Code: preocupação com a motivação da equipe {3-2} 

(2015-06-06 14:54:34) Quotation: 5:43 Pode acontecer. São mais coisa.. (53:53) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::cabelereiro (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::profissional de palco (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::profissional de áudiovisual 

(1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::seis músicos (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::operador de som (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::iluminação (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::outras produções executivas (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::engenheira civil (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Tempo de empresa::24 anos (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Tempo de atuação::24 anos (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Âmbito de atuação::nacional (2) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::cantor (1) 

(2015-06-08 19:46:20) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::música autoral em português (1) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:9 Eu acho que nesse ponto seria .. (26:26) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:8 Olha, no passado eu sofria. So.. (23:23) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:7 Eu acho que uns se envolvem ma.. (20:20) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:12 Eu acho que um papel libertado.. (35:35) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:11 A gente já usou algumas coisas.. (32:32) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:10 Da maneira mais positiva possí.. (29:29) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:6 Eu vou falar também desse trab.. (17:17) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:2 Eu acho que aconteceu uma cois.. (5:5) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:1 É difícil estabelecer a hora q.. (2:2) 

(2015-06-09 05:55:58) Primary Doc: P 4: Entrevistado 04 {67} 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:5 O que eu vejo que acontece com.. (14:14) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:4 Olha, essa é realmente uma per.. (11:11) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:3 Rapaz eu já pensei assim, eu a.. (8:8) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:13 Naturalmente (38:38) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:21 100%. É muito importante e é p.. (62:62) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:20 São. Olha, a gente, eu sempre .. (59:59) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:19 A gente normalmente decide, ma.. (56:56) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:24 Como eu falei, no passado eu c.. (71:71) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:23 Acontece, não tem jeito. E a g.. (68:68) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:22 Já aconteceu e assim, eu sou m.. (65:65) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:16 Não sei, acho que nem soma, ne.. (47:47) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:15 Certamente eu já vivencie, mas.. (44:44) 
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(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:14 Você vê na sua banda pessoas c.. (41:41) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:18 Executiva no caso, né, a ... (53:53) 

(2015-06-09 05:55:58) Quotation: 4:17 Faço reuniões. Assim, quando t.. (50:50) 

(2015-06-09 05:59:22) Quotation: 4:25 Acho que teve esse encontro co.. (5:5) 

(2015-06-09 05:59:22) Code: recordando trabalho com outros artistas similares como importante {1-0} 

(2015-06-09 05:59:46) Quotation: 4:26 Depois disso eu fiz meu primei.. (5:5) 

(2015-06-09 05:59:46) Code: Recordando primeiro disco autoral como importante {1-0} 

(2015-06-09 06:01:28) Quotation: 4:27 Depois disso eu acho que um mo.. (5:5) 

(2015-06-09 06:01:28) Code: recordando show no japão como importante {1-0} 

(2015-06-09 06:09:31) Code: recordando show no ibirapuera como importante {1-0} 

(2015-06-09 06:09:31) Quotation: 4:28 show no Ibirapuera (5:5) 

(2015-06-09 06:11:01) Code: não se render tanto ao mercado {1-0} 

(2015-06-09 06:11:01) Quotation: 4:29 abrir mão de algumas coisas qu.. (8:8) 

(2015-06-09 06:11:54) Code: apontando satisfação do público como importante {2-0} 

(2015-06-09 06:11:54) Quotation: 4:30 Dessa necessidade de trocar co.. (8:8) 

(2015-06-09 06:12:35) Code: apontando realização pessoal como objetivo {2-0} 

(2015-06-09 06:12:35) Quotation: 4:31 realizar com o meu trabalho. (8:8) 

(2015-06-09 06:13:40) Code: investimento inicial alto {1-0} 

(2015-06-09 06:13:40) Quotation: 4:32 Quando a gente vai produzindo,.. (11:11) 

(2015-06-09 06:17:03) Quotation: 4:33 Eu quero que aquele arranjo tr.. (17:17) 

(2015-06-09 06:17:03) Code: apontando qualidade como diferencial {1-0} 

(2015-06-09 06:17:38) Quotation: 4:34 Outro produtor contribui muito. Eu se.. (20:20) 

(2015-06-09 06:19:26) Quotation: 4:35 B4 não tem condi.. (23:23) 

(2015-06-09 06:20:31) Quotation: 4:36 Indicação. (23:23) 

(2015-06-09 06:22:55) Quotation: 4:37 A gente costuma formar um time.. (26:26) 

(2015-06-09 06:24:32) Quotation: 4:38 “Tá disponível?”, “Tô”. Aí ful.. (26:26) 

(2015-06-09 06:25:44) Quotation: 4:39 Então assim, se a coisa for co.. (26:26) 

(2015-06-09 06:26:42) Quotation: 4:40 Então o que aconteceu, primeir.. (26:26) 

(2015-06-09 06:30:54) Quotation: 4:41 Eu tenho Instagram, página no .. (29:29) 

(2015-06-09 06:31:40) Code: apontando redes sociais como essenciais para os negócios {7-2} 

(2015-06-09 06:32:38) Quotation: 4:42 O Face é a rede que eu uso mai.. (29:29) 

(2015-06-09 06:33:32) Quotation: 4:43 A gente já usou sampler de met.. (32:32) 

(2015-06-09 06:34:26) Quotation: 4:44 O vídeo começava, eu cantava n.. (32:32) 

(2015-06-09 16:13:47) Quotation: 4:45 Eu acho que um papel libertado.. (35:35) 

(2015-06-09 16:14:28) Code: tendo cuidado para não abusar com as redes sociais {1-2} 

(2015-06-09 16:14:28) Quotation: 4:46 Acho que as vezes fico com med.. (35:35) 

(2015-06-09 16:15:07) Quotation: 4:47 estou distribuindo pela Tratto.. (35:35) 

(2015-06-09 16:15:55) Quotation: 4:48 Talvez eu não ganhe, se eu for.. (35:35) 

(2015-06-09 16:17:23) Quotation: 4:49 diferentes raças? (41:41) 

(2015-06-09 16:17:34) Quotation: 4:50 Religiões? Existe. (41:41) 

(2015-06-09 16:17:51) Quotation: 4:51 Orientações sexuais? É tão pe.. (41:41) 

(2015-06-09 16:18:06) Quotation: 4:52 Ideologias musicais? Muito. (41:41) 

(2015-06-09 16:18:52) Quotation: 4:53 Você já teve que frear algum m.. (44:44) 

(2015-06-09 16:19:25) Quotation: 4:54 Agora abrir, misturar os ritmo.. (44:44) 

(2015-06-09 16:19:50) Code: diferentes ideologias como parte do processo {6-2} 

(2015-06-09 16:20:28) Quotation: 4:55 Faço reuniões. Assim, quando t.. (50:50) 

(2015-06-09 16:21:05) Code: fazendo reuniões periódicas {1-0} 

(2015-06-09 16:21:30) Quotation: 4:56 Com músico geralmente em começ.. (50:50) 

(2015-06-09 16:21:49) Quotation: 4:57 A gente faz reunião, às vezes .. (50:50) 

(2015-06-09 16:22:08) Quotation: 4:58 Esse é meio que o seu escritór.. (50:50) 

(2015-06-09 16:22:35) Quotation: 4:59 Ela tem muita autonomia, (53:53) 

(2015-06-09 16:22:35) Code: produção executiva com autonomia {1-0} 

(2015-06-09 16:24:13) Quotation: 4:60 A parte musical, de palco, é c.. (56:56) 

(2015-06-09 16:24:56) Quotation: 4:61 São. (59:59) 

(2015-06-09 16:25:44) Quotation: 4:62 Quando termina, a gente faz um.. (59:59) 

(2015-06-09 16:25:44) Code: fazendo reuniões de avaliação com a equipe {2-2} 

(2015-06-09 16:25:59) Quotation: 4:63 É, “Ó, gente, acontece isso ne.. (59:59) 

(2015-06-09 16:26:27) Quotation: 4:64 É muito importante e é por iss.. (62:62) 

(2015-06-09 16:26:50) Quotation: 4:65 Então pra mim é muito ruim, é .. (62:62) 

(2015-06-09 16:28:07) Quotation: 4:66 Mas eu procuro me planejar e m.. (68:68) 

(2015-06-09 16:28:33) Quotation: 4:67 Tenho, tenho. Tenho sim (71:71) 

(2015-06-09 17:20:44) Memo: Sobre a codificação das entrevistas de B {0-0 Commentary} - Super 

(2015-06-09 17:26:06) Memo: Sobre o ensaio de B {0-0 Commentary} - Super 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:8 Tá 100% atrelado a isso. A gra.. (23:23) 

(2015-06-21 06:53:39) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::jornalista (1) 
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(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:9 Não tinha social media quando .. (26:26) 

(2015-06-21 06:53:39) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::bancário (1) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:7 Diferenciado das outras bandas.. (20:20) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:6 Nós temos um profissional espe.. (17:17) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:18 Sim. Nesse sentido a banda é m.. (53:53) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:12 É parte do processo. É importa.. (35:35) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:13 Não sei, não participo.  .. (38:38) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:10 Raças: Sim. Religiões: Sim. Pr.. (29:29) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:11 Ideologia: Sim. Um certo preco.. (32:32) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:16 Pode ser em relação a repertór.. (47:47) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:17 Eu dividiria assim: apesar de .. (50:50) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:14 Pra sugerir é total. Eles ouve.. (41:41) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:15 Não participo das reuniões mas.. (44:44) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:2 É coletivo. Cada um sugere arr.. (5:5) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:1 O show “Mais do Mesmo” 1 e 2, .. (2:2) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:4 Eu entrei totalmente por acaso.. (11:11) 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:3 É muito democrático. Geralment.. (8:8) 

(2015-06-21 06:53:39) Primary Doc Family: Tempo de empresa::4 anos (1) 

(2015-06-21 06:53:39) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::Guitarrista (1) 

(2015-06-21 06:53:39) Primary Doc: P 6: Entrevistado 06 {36} 

(2015-06-21 06:53:39) Quotation: 6:5 É bem rigoroso, apesar de ning.. (14:14) 

(2015-06-21 09:56:15) Quotation: 6:19 O show “Mais do Mesmo” (2:2) 

(2015-06-21 09:56:15) Code: apontando shows em grandes teatros como momento importante {2-0} 

(2015-06-21 09:56:32) Quotation: 6:20 Um show mais recente que foi m.. (2:2) 

(2015-06-21 09:56:32) Code: se sentindo parte da família {1-0} 

(2015-06-21 09:56:56) Quotation: 6:21 É coletivo. (5:5) 

(2015-06-21 09:57:42) Quotation: 6:22 É muito democrático. (8:8) 

(2015-06-21 09:58:17) Quotation: 6:23 Não me recordo do momento em q.. (11:11) 

(2015-06-21 09:58:17) Code: recrutamento de forma informal e natural {2-0} 

(2015-06-21 09:59:17) Code: existência de projetos paralelos {6-2} 

(2015-06-21 09:59:17) Quotation: 6:24 apesar de ninguém viver da ban.. (14:14) 

(2015-06-21 09:59:44) Code: exigência de prioridade {1-0} 

(2015-06-21 09:59:44) Quotation: 6:25 Se aparecer outros shows com o.. (14:14) 

(2015-06-21 10:00:12) Quotation: 6:26 O pessoal às vezes se chateia... (14:14) 

(2015-06-21 10:00:56) Code: apontando um profissional exclusivo de redes sociais {3-3} 

(2015-06-21 10:00:56) Quotation: 6:27 Nós temos um profissional espe.. (17:17) 

(2015-06-21 10:01:38) Quotation: 6:28 É imprescindível. (17:17) 

(2015-06-21 10:02:10) Code: ações envolvendo redes sociais {13-2} 

(2015-06-21 10:02:10) Quotation: 6:29 É manutenção, é isso. (17:17) 

(2015-06-21 10:02:36) Code: apontando equipamentos top de linha como diferencial {3-0} 

(2015-06-21 10:02:36) Quotation: 6:30 equipamentos realmente top de .. (20:20) 

(2015-06-21 10:03:22) Quotation: 6:31 Eu levo no mínimo duas, Pasaya.. (20:20) 

(2015-06-21 10:04:05) Quotation: 6:32 Tá 100% atrelado a isso. (23:23) 

(2015-06-21 10:04:33) Quotation: 6:33 Todo mundo na banda é muito an.. (26:26) 

(2015-06-21 10:04:33) Code: Se adaptando às redes sociais {3-0} 

(2015-06-21 10:05:52) Quotation: 6:34 Eu me colei muito nisso de .. (35:35) 

(2015-06-21 10:06:56) Quotation: 6:35 Pode ser em relação a repertór.. (47:47) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::então chegamos a doze. (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::com um iluminador. Vocês 

têm alguém que trabalha imagem? Parte de mídia? Parte de mídia. Temos (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::A banda é uma coisa 

engraçada. Desde o início a gente uma estrutura que poucas bandas mantêm depois de um tempo. Nós temos os músicos da 

banda (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Âmbito de atuação::Estado do Rio Grande Norte. Já chegou período da gente 

ter praticamente metade da agenda no interior. Não é setorizado Natal não (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::dependendo do evento (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::dois roadies e dois técnicos 

e às vezes (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::dois roadies (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::desde 2011 (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::ela e mais um produtor (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: formação ou treinamento em gestão/negócios::SEBRAE (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: formação ou treinamento em gestão/negócios::sim (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::e desde o início nós 

sempre trabalhamos com pelo menos um roadie fixo (1) 
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(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Âmbito de atuação::é estado do Rio Grande do Norte. 90% dos shows. (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::advogado (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::dois técnicos (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Tempo de atuação::Quatorze anos. (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:8 Bem, primeiro que a gente nunc.. (23:23) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::Pop rock nacional (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Tempo de empresa::14 anos (2) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:11 Não a gente procura sempre ada.. (32:32) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:10 Engraçado, a banda tem esse te.. (29:29) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:9 Bem, a minha parte se torna ma.. (26:26) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::temos os cinco (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::que trabalha toda a parte 

das mídias sociais da banda (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::quando há necessidade (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::temos. Nós temos uma 

Social Media que é Amanda Faia (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:7 Vamos lá. A gente sempre traba.. (20:20) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::um iluminador (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::trabalhamos com 

produtores. Levamos também produtores (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:12 Olhe, eu vou dizer a você sem .. (35:35) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:22 Compartilhamos, até porque é u.. (65:65) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:21 Já, já! Em repertório já acont.. (62:62) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:20 Tenho, tenho. Normalmente sou .. (59:59) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:23 Ele se torna importante porque.. (68:68) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:26 Normalmente a gente costuma di.. (77:77) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:25 Não, eu sou tão ansioso que me.. (74:74) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:24 De repertório. De repertório m.. (71:71) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:15 É engraçado. Eu que participei.. (44:44) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:14 Olhe, de divulgar show às açõe.. (41:41) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:13 A parte de hardware não, até p.. (38:38) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:16 Você vê na sua banda gente com.. (47:47) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:19 Olhe, reunião física, até pelo.. (56:56) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:18 É extremamente benéfica, é com.. (53:53) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:17 Tenho, já ouvi. Não vou ser hi.. (50:50) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::porque é isso. E nós (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:3 Por que a gente existe? Porque.. (8:8) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::já fomos um quarteto (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::já tem mais de um ano que 

ela trabalha. Eu conto ela como parte de equipe também (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:4 A missão da banda C .. (11:11) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::mas aí chegamos a ter essa 

equipe (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::invariavelmente nos 

eventos ela entra como da produção. Entra (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::hoje somos cinco 

integrantes (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc: P 7: Entrevistado 07 {56} 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::hoje somos um quinteto. Já 

somos um quinteto há (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:2 Vamos lá. A banda tem esse tem.. (5:5) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:1 Bem, como a gente teve banda a.. (2:2) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::mas há um ano e meio 

trabalhamos com dois roadies fixos e sempre trabalhamos com um ou dois técnicos de som dependendo do local. Então 

normalmente a equipe quando viaja né (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::por exemplo (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::por mais que ela não viaje. 

Pronto (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::pode contar. Mas ela 

participa (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:5 Já é bem interessante. Eu pens.. (14:14) 

(2015-06-24 16:00:39) Quotation: 7:6 Amizade. Até porque se a gente.. (17:17) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::podemos dizer (1) 

(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::nós somos cinco (1) 
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(2015-06-24 16:00:39) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::normalmente quando 

precisa a gente sempre viaja com os cinco músicos (1) 

(2015-06-24 16:02:44) Code: iniciando na informalidade {1-0} 

(2015-06-24 16:02:44) Quotation: 7:27 começou a tocar, amigos iam as.. (2:2) 

(2015-06-24 16:03:45) Quotation: 7:28 a gente se organizou para grav.. (5:5) 

(2015-06-24 16:03:45) Code: apontando o primeiro registro como importante {2-0} 

(2015-06-24 16:04:16) Quotation: 7:29 Depois em 2007 quando a gente .. (5:5) 

(2015-06-24 16:04:33) Quotation: 7:30 O mais do mesmo”, e em 2014 “O.. (5:5) 

(2015-06-24 16:05:02) Quotation: 7:31 Porque a gente faz o que gosta.. (8:8) 

(2015-06-24 16:05:51) Quotation: 7:32 primeiro resgatar o rock nacio.. (11:11) 

(2015-06-24 16:05:51) Code: apontando resgate ao rock como missão {1-0} 

(2015-06-24 16:06:12) Quotation: 7:33 A gente não vai fazer um show .. (11:11) 

(2015-06-24 16:06:27) Quotation: 7:34 Já é bem interessante. Eu pens.. (14:14) 

(2015-06-24 16:06:43) Quotation: 7:35 Amizade (17:17) 

(2015-06-24 16:07:02) Code: apontando projeções como direcionamento estratégico {1-0} 

(2015-06-24 16:07:02) Quotation: 7:36 A gente sempre trabalha com pr.. (20:20) 

(2015-06-24 16:07:49) Quotation: 7:37 Eu penso que a estratégia dent.. (20:20) 

(2015-06-24 16:07:49) Code: apontando manter-se no mercado como principal estratégia {1-0} 

(2015-06-24 16:08:27) Code: apontando versões próprias como diferencial {1-0} 

(2015-06-24 16:08:27) Quotation: 7:38 Falando da vertente da gente d.. (23:23) 

(2015-06-24 16:09:04) Quotation: 7:39 Como cada um de nós tem uma in.. (23:23) 

(2015-06-24 16:09:32) Quotation: 7:40 Tem uma unidade, né? Tem, tem... (23:23) 

(2015-06-24 16:10:16) Quotation: 7:41 nós somos cinco e sempre que t.. (26:26) 

(2015-06-24 16:11:13) Quotation: 7:42 Baixista já era um amigo próximo, .. (29:29) 

(2015-06-24 16:11:31) Quotation: 7:43 Não a gente procura sempre ada.. (32:32) 

(2015-06-24 16:12:41) Quotation: 7:44 Então quando a gente colocou a.. (35:35) 

(2015-06-24 16:13:39) Quotation: 7:45 Não hardware, mas nós temos ót.. (38:38) 

(2015-06-24 16:13:58) Quotation: 7:46 Se você não tem na sua banda u.. (41:41) 

(2015-06-24 16:14:21) Quotation: 7:47 O máximo que a gente conseguia.. (44:44) 

(2015-06-24 16:15:23) Quotation: 7:48 É extremamente benéfica, é com.. (53:53) 

(2015-06-24 16:15:53) Quotation: 7:49 Se todo mundo pensasse igual, .. (53:53) 

(2015-06-24 16:16:29) Quotation: 7:50 Olhe, reunião física, até pelo.. (56:56) 

(2015-06-24 16:16:58) Quotation: 7:51 Brincam muito com isso, mas no.. (56:56) 

(2015-06-24 16:17:25) Quotation: 7:52 Compartilhamos, até porque é u.. (65:65) 

(2015-06-24 16:17:57) Quotation: 7:53 Ele se torna importante porque.. (68:68) 

(2015-06-24 16:18:28) Quotation: 7:54 Não, eu sou tão ansioso que me.. (74:74) 

(2015-06-24 16:19:04) Quotation: 7:55 mas nós somos tão organizados .. (77:77) 

(2015-06-24 16:19:04) Code: minimizando os riscos através de planejamento {1-0} 

(2015-06-24 16:20:17) Quotation: 7:56 C7 e baixista brincam muito.. (77:77) 

(2015-06-24 16:20:17) Code: microações não planejadas sendo incorporadas {7-1} 

(2015-06-30 08:32:45) Memo: Sobre o ensaio de C {0-0 Commentary} - Super 

(2015-06-30 08:34:59) Memo: Sobre a codificação das entrevistas de C {0-0 Commentary} - Super 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:1 A história do D é úni.. (2:2) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::1 produtor musical (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::4 motoristas (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:2 Vender alegria. Vender felicid.. (5:5) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:5 Estratégicos é. Eu sou um cara.. (14:14) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:6 Quem escolhe música só sou eu... (17:17) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:3 Já chegando em primeiro lugar .. (8:8) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:4 Atender do contratante ao fã c.. (11:11) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::1 segurança (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::7 roadies (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::2 mídia social (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc: P 8: Entrevistado 08 {54} 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::13 músicos (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::1 camareiro (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Quantos membros e que funções essa banda tem::4 técnicos (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::empresas de outros ramos (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:7 Do jeito que eu lhe falei, que.. (20:20) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:18 Pode fazer tudo, até que eu ac.. (53:53) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:19 Fica depois do show logo, com .. (56:56) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:16 Não, nem fede nem cheira. É. O.. (47:47) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:17 Comerciais só eu e minha irmã... (50:50) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:20 Deixe eu lhe dizer, eu nem sem.. (59:59) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:23 Eu acho que a banda hoje está .. (68:68) 



189 
 

 
 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Segmento/estilo de atuação::forró (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:21 Sempre. Aconteceu sexta agora,.. (62:62) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:22 Pra ontem por causa do dono. V.. (65:65) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:10 O comandante, o responsável pe.. (29:29) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:11 Não, o drone já tem umas quatr.. (32:32) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:8 Não passa por mim. É única e e.. (23:23) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:9 Não tenho. Individual não exis.. (26:26) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:12 Não, é importante. Terça eu vo.. (35:35) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:15 Não, eu já vi um cantor ser de.. (44:44) 

(2015-07-01 15:51:24) Primary Doc Family: Tempo de atuação::14 anos (1) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:13 Ganhando dinheiro a gente coço.. (38:38) 

(2015-07-01 15:51:24) Quotation: 8:14 Não. Não sei nem a religião de.. (41:41) 

(2015-07-01 15:58:05) Code: música de sucesso surgindo antes da banda {1-0} 

(2015-07-01 15:58:05) Quotation: 8:24 Daí pra frente, teve uma coisa.. (2:2) 

(2015-07-01 15:58:49) Code: apontando vender alegria como missão {1-0} 

(2015-07-01 15:58:49) Quotation: 8:25 Vender alegria. Vender felicid.. (5:5) 

(2015-07-01 15:59:16) Code: apontando liderança do mercado como visão {1-0} 

(2015-07-01 15:59:33) Quotation: 8:26 Atender do contratante ao fã c.. (11:11) 

(2015-07-01 16:00:33) Quotation: 8:27 A mídia social elegeu o presid.. (14:14) 

(2015-07-01 16:02:29) Code: proprietário ouvindo músicas enviadas e escolhendo os hits {1-3} 

(2015-07-01 16:02:29) Quotation: 8:28 Quem escolhe música só sou eu... (17:17) 

(2015-07-01 16:03:43) Quotation: 8:29 Não passa por mim. É única e e.. (23:23) 

(2015-07-01 16:04:43) Code: apontando qualidades particulares nas diferenças regionais {1-2} 

(2015-07-01 16:04:43) Quotation: 8:30 forró, entre o baterista de Na.. (23:23) 

(2015-07-01 16:05:10) Quotation: 8:31 Não tenho. Individual não exis.. (26:26) 

(2015-07-01 16:06:05) Quotation: 8:32 A gente vende muito focado na .. (29:29) 

(2015-07-01 16:06:27) Quotation: 8:33 vender os downloads desse disc.. (29:29) 

(2015-07-01 16:06:59) Quotation: 8:34 E eu sou a única banda a ter t.. (29:29) 

(2015-07-01 16:07:15) Quotation: 8:35 o drone já tem umas quatro que.. (32:32) 

(2015-07-01 16:07:26) Quotation: 8:36 fogos quase todas utilizam. (32:32) 

(2015-07-01 16:07:43) Code: apontando diferencial de hardware tecnológico {9-0} 

(2015-07-01 16:07:43) Quotation: 8:37 Agora estamos usando umas cois.. (32:32) 

(2015-07-01 16:09:21) Quotation: 8:38 a rede social deixou a gente u.. (35:35) 

(2015-07-01 16:09:44) Quotation: 8:39 Há oito meses a gente recebe u.. (38:38) 

(2015-07-01 16:10:21) Code: apontando especialização em rede social como imprescindível {3-2}~ 

(2015-07-01 16:10:21) Quotation: 8:40 Que me formar em rede social, .. (38:38) 

(2015-07-01 16:10:49) Quotation: 8:41 Não. Não sei nem a religião de.. (41:41) 

(2015-07-01 16:11:46) Quotation: 8:42 Tudo o que você imaginar. Mula.. (41:41) 

(2015-07-01 16:14:21) Quotation: 8:43 Musical, só eu, o cantor e o c.. (50:50) 

(2015-07-01 16:14:21) Code: apontando reuniões com cantor e produtor artístico para assuntos estratégicos {3-3} 

(2015-07-01 16:14:53) Quotation: 8:44 Pode fazer tudo, até que eu ac.. (53:53) 

(2015-07-01 16:15:17) Quotation: 8:45 Fica depois do show logo, com .. (56:56) 

(2015-07-01 16:16:02) Code: apontando gratificação para todos os funcionários {1-0} 

(2015-07-01 16:16:02) Quotation: 8:46 Hoje em dia não é uma vitória .. (56:56) 

(2015-07-01 16:16:58) Quotation: 8:47 Mas o cantor bom sem música nã.. (59:59) 

(2015-07-01 16:17:14) Quotation: 8:48 Então a importância deles é 10.. (59:59) 

(2015-07-01 16:17:54) Quotation: 8:49 Aí eles disseram “Por que a ge.. (62:62) 

(2015-07-01 16:18:32) Quotation: 8:50 Não é planejamento de funcioná.. (65:65) 

(2015-07-01 16:18:32) Code: planejando-se a curto prazo {2-0} 

(2015-07-01 16:18:49) Code: apontando experiência como diferencial {1-0} 

(2015-07-01 16:18:49) Quotation: 8:51 Eu acho que a banda hoje está .. (68:68) 

(2015-07-01 16:19:12) Quotation: 8:52 É eu tenho uma equipe muito bo.. (68:68) 

(2015-07-01 16:19:57) Quotation: 8:53 Essa parte do show ninguém sab.. (68:68) 

(2015-07-01 16:20:17) Quotation: 8:54 Depende da cidade, do local, d.. (68:68) 

(2015-07-02 09:59:47) Code: C: CRIATIVIDADE ESTRATÉGICA DAS BANDAS {0-4} 

(2015-07-02 10:01:36) Code: C: PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DAS BANDAS {0-4} 

(2015-07-02 10:02:11) Code: CC: ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA {0-5} 

(2015-07-02 10:02:19) Code-Link: C: CRIATIVIDADE ESTRATÉGICA DAS BANDAS <is part of> CC: ESTRATÉGIA COMO 

PRÁTICA CRIATIVA 

(2015-07-02 10:02:19) Code-Link: C: PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DAS BANDAS <is part of> CC: ESTRATÉGIA COMO 

PRÁTICA CRIATIVA 

(2015-07-02 18:48:24) Code: P: Influência do cotidiano {0-4} 

(2015-07-02 18:49:27) Code-Link: planos de emergência <is a> P: Influência do cotidiano 

(2015-07-02 18:49:27) Code-Link: sugestões de equipe sendo incorporadas <is a> P: Influência do cotidiano 

(2015-07-02 18:49:27) Code-Link: microações não planejadas sendo incorpo.. <is a> P: Influência do cotidiano 



190 
 

 
 

(2015-07-02 18:50:07) Code-Link: P: Influência do cotidiano <is property of> C: PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DAS BANDAS 

(2015-07-02 18:53:00) Code: P: Nível de participação das equipes {0-14} 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: interdependências de todos os setores <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: reuniões com todos da equipe para discus.. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: recrutamento através de sugestão da próp.. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: compartilhando resultados com a equipe <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: fazendo reuniões de avaliação com a equi.. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 18:56:22) Code-Link: apontando reuniões com cantor e produtor.. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 19:00:46) Code-Link: confiando na equipe <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 19:00:46) Code-Link: equipe como fundamental para conquistas .. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 19:00:46) Code-Link: interesse em sugestões da equipe <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 19:00:46) Code-Link: equipe sugerindo ações estratégicas <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-02 19:13:11) Code-Link: P: Nível de participação das equipes <is part of> C: PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DAS 

BANDAS 

(2015-07-03 09:00:38) Network View: Categorias e Propriedades (12)  

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:16 Tudo é compartilhado. Existem .. (47:47) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:17 É importante demais. Não é tod.. (50:50) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:18 Hospedagem, às vezes a questão.. (53:53) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:13 Temos reuniões semanais com o .. (38:38) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:14 Pedir permissão só se for um c.. (41:41) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:15 Tem esse poder de decisão tamb.. (44:44) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:4 Aí já é comigo. Se não for alg.. (11:11) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:3 Todos dão opinião. Claro que a.. (8:8) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:2 Geralmente os compositores man.. (5:5) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:19 Por causa do tempo, é tudo sem.. (56:56) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:20 É esquecer e pensar rápido pra.. (59:59) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:1 Foi a mudança que teve há 3 an.. (2:2) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:12 Contribui muito. É bom ter gen.. (35:35) 

(2015-07-07 05:48:18) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::outros projetos (2) 

(2015-07-07 05:48:18) Primary Doc: P 9: Entrevistado 09 {38} 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:5 Da empresa pro músico, né? Ele.. (14:14) 

(2015-07-07 05:48:18) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::produtor artístico (1) 

(2015-07-07 05:48:18) Primary Doc Family: Escolaridade::ensino médio (2) 

(2015-07-07 05:48:18) Primary Doc Family: Experiência na área e fora dela::gravações (2) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:9 Hoje em dia é imprenscindível .. (26:26) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:10 Raças: Sim. Religiões: Sim. Pr.. (29:29) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:11 Raça: aqui não, mas na banda C.. (32:32) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:8 É um diferencial sim. (23:23) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:6 Não participo. Tem pessoas que.. (17:17) 

(2015-07-07 05:48:18) Quotation: 9:7 Tem sim. Tem material de LED, .. (20:20) 

(2015-07-07 05:58:09) Quotation: 9:21 Eu ando muito colado com artis.. (5:5) 

(2015-07-07 05:58:23) Quotation: 9:22 Todos dão opinião. (8:8) 

(2015-07-07 05:58:41) Quotation: 9:23 Se não for alguém conhecido, j.. (11:11) 

(2015-07-07 06:00:22) Quotation: 9:24 Eles tentam resolver da maneir.. (14:14) 

(2015-07-07 06:02:05) Quotation: 9:25 Tem pessoas que fazem isso e é.. (17:17) 

(2015-07-07 06:02:25) Quotation: 9:26 Tem material de LED, de luz, a.. (20:20) 

(2015-07-07 06:04:03) Quotation: 9:27 Hoje em dia é imprenscindível .. (26:26) 

(2015-07-07 06:04:29) Quotation: 9:28 Raças: Sim. (29:29) 

(2015-07-07 06:04:39) Quotation: 9:29 Religiões: Sim. (29:29) 

(2015-07-07 06:04:47) Quotation: 9:30 Orientações sexuais: Sim. (29:29) 

(2015-07-07 06:04:59) Quotation: 9:31 Culturas musicais: Sim. (29:29) 

(2015-07-07 06:07:04) Code: apontando preconceito da própria equipe com diferenças religiosas {1-0} 

(2015-07-07 06:07:04) Quotation: 9:32 mas com um pouco de preconceit.. (32:32) 

(2015-07-07 06:07:17) Quotation: 9:33 Não, até porque é uma maneira .. (32:32) 

(2015-07-07 06:08:26) Quotation: 9:34 Pedir permissão só se for um c.. (41:41) 

(2015-07-07 06:08:45) Quotation: 9:35 Musicalmente, não só eu, como .. (41:41) 

(2015-07-07 06:09:51) Quotation: 9:36 Tudo é compartilhado. (47:47) 

(2015-07-07 06:10:02) Quotation: 9:37 Existem grupos individuais: de.. (47:47) 

(2015-07-07 06:10:38) Quotation: 9:38 É importante demais. Não é tod.. (50:50) 

(2015-07-08 10:38:11) Code-Link: recrutamento através de observação diret.. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-08 10:38:11) Code-Link: proprietário ouvindo músicas enviadas e .. <is a> P: Nível de participação das equipes 

(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Importância individual do artista {0-11} 

(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Posicionamento frente as diversidades {0-12} 

(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Influência das redes sociais no processo estratégico {0-9} 

(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Compreensão da individuação e Indiferenciação {0-19} 
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(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Compreensão da conectividade social virtual {0-9} 

(2015-07-08 11:15:08) Code: P: Compreensão do envolvimento adaptativo {0-18} 

(2015-07-08 11:16:10) Code-Link: P: Posicionamento frente as diversidades.. <is property of> C: CRIATIVIDADE 

ESTRATÉGICA DAS BANDAS 

(2015-07-08 11:16:10) Code-Link: P: Influência das redes sociais no proce.. <is property of> C: CRIATIVIDADE 

ESTRATÉGICA DAS BANDAS 

(2015-07-08 11:16:10) Code-Link: P: Importância individual do artista <is property of> C: CRIATIVIDADE ESTRATÉGICA 

DAS BANDAS 

(2015-07-08 11:16:26) Code-Link: CC: ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA <is property of> P: Compreensão da 

individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 11:16:26) Code-Link: CC: ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA <is property of> P: Compreensão da 

conectividade social v.. 

(2015-07-08 11:16:26) Code-Link: CC: ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA CRIATIVA <is property of> P: Compreensão do 

envolvimento adaptativo 

(2015-07-08 13:09:58) Code Family: Códigos sem densidade (64) 

(2015-07-08 13:11:46) Code Family: Códigos com densidade (53) 

(2015-07-08 13:15:13) Code Family: Categorias e propriedades (11) 

(2015-07-08 13:29:55) Code-Link: apontando reuniões com cantor e produtor.. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:01) Code-Link: compartilhando resultados com a equipe <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:06) Code-Link: confiando na equipe <is a> P: Compreensão do envolvimento adaptativo 

(2015-07-08 13:30:12) Code-Link: equipe como fundamental para conquistas .. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:32) Code-Link: equipe sugerindo ações estratégicas <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:38) Code-Link: fazendo reuniões de avaliação com a equi.. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:44) Code-Link: interdependências de todos os setores <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:30:55) Code-Link: interesse em sugestões da equipe <is a> P: Compreensão do envolvimento adaptativo 

(2015-07-08 13:31:01) Code-Link: proprietário ouvindo músicas enviadas e .. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:31:11) Code-Link: recrutamento através de observação diret.. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:33:01) Code-Link: recrutamento através de sugestão da próp.. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:33:06) Code-Link: reuniões com todos da equipe para discus.. <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:33:13) Code-Link: Decisão através de votação democrática <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:34:20) Code-Link: sugestões de equipe sendo incorporadas <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-08 13:36:00) Code-Link: fazendo o indivíduo se sentir importante.. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:37:40) Code-Link: apontando um profissional exclusivo de r.. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:37:50) Code-Link: indivíduo da equipe como essencial para .. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:37:56) Code-Link: produção artística com autonomia <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:39:52) Code-Link: compreendendo a existência de outros pro.. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:39:56) Code-Link: existência de projetos paralelos <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:22) Code-Link: apontando diferenças como positivas <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:25) Code-Link: apontando qualidades particulares nas di.. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:27) Code-Link: diferentes ideologias como parte do proc.. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:30) Code-Link: inexistência de tratamento diferenciado .. <is a> P: Compreensão da individuação e 

Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:47) Code-Link: diferenças de culturas musicais <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:50) Code-Link: diferenças de etnias <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:40:57) Code-Link: diferenças de orientações sexuais <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:41:00) Code-Link: diferenças de religiões <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 13:41:33) Code-Link: ações envolvendo redes sociais <is a> P: Compreensão da conectividade social v.. 
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(2015-07-08 13:41:37) Code-Link: apontando especialização em rede social .. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:41:40) Code-Link: apontando redes sociais como essenciais .. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:41:59) Code-Link: apontando um profissional exclusivo de r.. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:43:34) Code-Link: deficiência no uso de forma profissional.. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:44:06) Code-Link: apontando as redes sociais como facilita.. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:44:43) Code-Link: grupos internos nas redes sociais para c.. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-08 13:46:08) Code-Link: fazendo o indivíduo se sentir importante.. <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:46:13) Code-Link: importância da sintonia de todo o grupo <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:46:17) Code-Link: preocupação com a motivação da equipe <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:46:50) Code-Link: indivíduo da equipe como essencial para .. <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:46:54) Code-Link: ouvindo interesses da equipe <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:46:58) Code-Link: produção artística com autonomia <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:47:26) Code-Link: compreendendo a existência de outros pro.. <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:47:31) Code-Link: existência de projetos paralelos <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-08 13:48:42) Code-Link: apontando diferenças como positivas <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:48:53) Code-Link: diferentes ideologias como parte do proc.. <is a> P: Posicionamento frente as 

diversidades.. 

(2015-07-08 13:48:57) Code-Link: inexistência de tratamento diferenciado .. <is a> P: Posicionamento frente as 

diversidades.. 

(2015-07-08 13:49:01) Code-Link: diferenças de culturas musicais <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:49:05) Code-Link: diferenças de etnias <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:49:17) Code-Link: diferenças de influências musicais <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:49:21) Code-Link: diferenças de orientações sexuais <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:49:25) Code-Link: diferenças de religiões <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-08 13:50:34) Code-Link: ações envolvendo redes sociais <is a> P: Influência das redes sociais no proce.. 

(2015-07-08 13:50:37) Code-Link: apontando especialização em rede social .. <is a> P: Influência das redes sociais no 

proce.. 

(2015-07-08 13:50:41) Code-Link: apontando redes sociais como essenciais .. <is a> P: Influência das redes sociais no 

proce.. 

(2015-07-08 13:50:53) Code-Link: apontando um profissional exclusivo de r.. <is a> P: Influência das redes sociais no 

proce.. 

(2015-07-08 13:50:57) Code-Link: deficiência no uso de forma profissional.. <is a> P: Influência das redes sociais no proce.. 

(2015-07-08 13:51:06) Code-Link: apontando as redes sociais como facilita.. <is a> P: Influência das redes sociais no 

proce.. 

(2015-07-08 13:51:10) Code-Link: grupos internos nas redes sociais para c.. <is a> P: Influência das redes sociais no proce.. 

(2015-07-08 14:12:14) Code-Link: P: Posicionamento frente as diversidades.. <is a> apontando qualidades particulares nas 

di.. 

(2015-07-08 14:17:19) Code-Link: tendo cuidado para não abusar com as red.. <is a> P: Influência das redes sociais no 

proce.. 

(2015-07-08 14:25:24) Code-Link: diferenças de influências musicais <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-08 14:26:29) Code-Link: tendo cuidado para não abusar com as red.. <is a> P: Compreensão da conectividade 

social v.. 

(2015-07-13 16:59:01) Code: P: Natureza do processo decisório {0-10} 

(2015-07-13 16:59:14) Code-Link: P: Natureza do processo decisório <is property of> C: PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DAS 

BANDAS 

(2015-07-13 17:00:08) Code-Link: sugestões de equipe sendo incorporadas <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:01:23) Code-Link: Decisão através de votação democrática <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:01:56) Code-Link: reuniões com todos da equipe para discus.. <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:02:21) Code-Link: recrutamento através de sugestão da próp.. <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:02:52) Code-Link: recrutamento através de observação diret.. <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:03:15) Code-Link: proprietário ouvindo músicas enviadas e .. <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:04:15) Code-Link: equipe sugerindo ações estratégicas <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-13 17:04:51) Code-Link: apontando reuniões com cantor e produtor.. <is a> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:14 Comigo não tem esse problema. .. (41:41) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:13 Existem sim essas reuniões, ma.. (38:38) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:12 Eu acho que nem influi nem con.. (35:35) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:11 Não (32:32) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:18 Tem um lance de fogos agora qu.. (53:53) 

(2015-07-15 09:28:57) Primary Doc Family: Cargo que ocupa::baixista (1) 
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(2015-07-15 09:28:57) Primary Doc: P10: Entrevistado 10 {27} 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:15 A gente opina sobre vários ass.. (44:44) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:16 Às vezes eles falam. Mas como .. (47:47) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:17 Extraordinariamente importante.. (50:50) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:10 Ideologias musicais: Sim. Pref.. (29:29) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:4 É mais por amizade. Você conhe.. (11:11) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:5 É muito escasso o mercado de p.. (14:14) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:3 Dá pra sugerir sim! (8:8) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:1 Por exemplo, quando tem um púb.. (2:2) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:2 Geralmente tem um compositor q.. (5:5) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:8 Eu acho que não estaria no mes.. (23:23) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:9 Sim, quando eu entrei, a banda.. (26:26) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:7 Tem sim, a gente usa sampler. .. (20:20) 

(2015-07-15 09:28:57) Quotation: 10:6 Atua muito! Há uma grande preo.. (17:17) 

(2015-07-15 09:28:57) Primary Doc Family: Tempo de empresa::4 (1) 

(2015-07-15 09:31:21) Quotation: 10:19 A partir daí a gente dá a cara.. (5:5) 

(2015-07-15 09:31:29) Quotation: 10:20 Dá pra sugerir sim! (8:8) 

(2015-07-15 09:31:46) Quotation: 10:21 É mais por amizade. Você conhe.. (11:11) 

(2015-07-15 09:32:40) Code: Compreensão parcial dos objetivos individuais {1-2} 

(2015-07-15 09:33:44) Quotation: 10:22 Tem sim, a gente usa sampler. .. (20:20) 

(2015-07-15 09:34:03) Quotation: 10:23 Eu acho que não estaria no mes.. (23:23) 

(2015-07-15 09:35:28) Quotation: 10:24 Eu acho que nem influi nem con.. (35:35) 

(2015-07-15 09:35:45) Quotation: 10:25 Existem sim essas reuniões, ma.. (38:38) 

(2015-07-15 09:37:27) Quotation: 10:26 A gente opina sobre vários ass.. (44:44) 

(2015-07-15 09:38:17) Quotation: 10:27 Extraordinariamente importante.. (50:50) 

(2015-07-15 09:41:06) Code-Link: P: Compreensão da individuação e Indifer.. <is a> Compreensão parcial dos objetivos 

indivi.. 

(2015-07-15 09:41:06) Code-Link: P: Importância individual do artista <is a> Compreensão parcial dos objetivos indivi.. 

(2015-07-15 11:51:16) Memo: Sobre a codificação das entrevistas de D {0-0 Commentary} - Super 

(2015-07-24 09:40:43) Memo: Sobre o ensaio de A {0-0 Commentary} - Super 

(2015-07-24 09:41:53) Memo: Sobre o ensaio de D {0-0 Commentary} - Super 

(2015-07-24 14:53:57) Code-Link: ouvindo interesses da equipe <is a> P: Compreensão do envolvimento adaptativo 

(2015-07-24 14:54:36) Code-Link: importância da sintonia de todo o grupo <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-24 14:55:28) Code-Link: preocupação com a motivação da equipe <is a> P: Compreensão do envolvimento 

adaptativo 

(2015-07-28 09:47:14) Code-Link: P: Nível de participação das equipes <is property of> P: Natureza do processo decisório 

(2015-07-28 09:56:27) Code-Link: recrutamento através de sugestão da próp.. <is a> P: Importância individual do artista 

(2015-07-31 08:14:44) Code: diferenças de gêneros {10-2} 

(2015-07-31 08:14:44) Code: diferenças de idade {10-2} 

(2015-07-31 08:14:44) Quotation: 1:68 Q15 (43:43) 

(2015-07-31 08:16:07) Quotation: 2:44 Q15 (24:24) 

(2015-07-31 08:18:07) Quotation: 3:45 Existe. (29:29) 

(2015-07-31 08:19:25) Quotation: 5:44 Etnias: (29:29) 

(2015-07-31 08:22:46) Code-Link: diferenças de gêneros <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-31 08:22:46) Code-Link: diferenças de idade <is a> P: Posicionamento frente as diversidades.. 

(2015-07-31 08:22:58) Code-Link: diferenças de idade <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-07-31 08:22:58) Code-Link: diferenças de gêneros <is a> P: Compreensão da individuação e Indifer.. 

(2015-08-13 14:02:33) Network View: Categoria central (15)  

(2015-08-13 14:57:48) Network View: apontando especialização em rede social como imprescindível (6)  

(2015-08-14 14:25:59) Network View: Compreensão da CSV (8)  

(2015-08-17 13:31:21) Network View: Compreensão das III (9)  

(2015-08-17 13:43:06) Quotation: 6:36 eu ouso dizer que mudei muito .. (35:35) 

(2015-08-17 13:47:16) Quotation: 1:69 da minha parte como líder do p.. (47:47) 

(2015-08-18 14:25:56) Network View: P: Compreensão do envolvimento adaptativo (8)  

(2015-08-20 08:12:02) Code Family: Códigos da pesquisa (109) 

(2015-08-20 08:18:01) Code Family: Códigos atrelados a categorias (44) 

 

 

  


