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aspectos relacionados ao setor público, desenvolvimento regional e economia do 
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Graduação em Economia pela Universidad de Pinar del Río (2005), Mestrado em 

Administração de Empresas Agropecuárias pelo Centro de Estudos sobre Desenvolvimento 

Cooperativo e Comunitário da Universidade de Pinar del Río (2007), Doutor em Ciências 

Econômicas pela Universidade de Alicante, Espanha (2012), Pós-doutor pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (PPGTE/UTFPR) 2014; 2015,  Pós-doutorando do PGDRA 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Toledo (2016 - atual) 

e Professor Titular do Ministério de Educação Superior de Cuba (MES). 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

Profa. Drª Diana Oya Sawyer: Professora Émerita da Universidade Federal de Minas 

Gerais desde outubro de 2010. Graduada com especialização em Sanitarista e mestrado em 
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Mesquita Filho. Doutorado sanduíche na Università Ca Foscari de Veneza e Pós-

Doutorado no Politecnico e Università de Turim- Itália. Foi professor visitante no 

Politécnico e Università di Torino, na Universidad Nacional de Colómbia (Bogotá) e na 

Universidad Distrital Jose Francisco de Caldas (Bogotá) e no El Colegio de Tlaxcala e na 

Universidad Autónoma de Chapingo (México). Atualmente é professor Associado da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde atua nos cursos de graduação em 
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(Mestrado e Doutorado). Também é professor credenciado no Programa de Pós-Graduação 
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Prof. Dr. Valdir Roque Dallabrida: Pesquisador do CNPq, possui graduação em 

Geografia, especialização em Economia, mestrado e doutorado em Desenvolvimento 

Regional, com Pós-Doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

– Portugal. Atuou como Pesquisador Convidado na Universidade de Lisboa. Atualmente é 

professor pesquisador no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da 

Universidade do Contestado (UnC) de Canoinhas - SC. Já atuou no Mestrado em 

Desenvolvimento da UNIJUI e em Ambiente e Desenvolvimento da UNIVATES. É 

Coordenador Geral da Rede Iberoamericana de Estudos sobre Desenvolvimento Territorial 

e Governança.  

 

Dr. Joaquim Farinós Dasí: Doctor en Geografía. Catedrático de Análisis Geográfico 

Regional. Especialización: Planificación y evaluación territorial. Líneas de investigación: 

Gobernanza Territorial y Urbana Ordenación del Territorio Planificación Integral del 

Desarrollo Territorial Sostenible Geografía Política Regional Diseño y Evaluación de 

Políticas Públicas desde les escalas de proximidad. 
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PROGRAMAÇÃO DO V SIDER E II SIDETEG – 2018 

 

Local: Salas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio - PPGDRA 

Data: 17, 18 e 19 de outubro de 2018. 

 

Dia 17/10/2018 (quarta-feira) 

08:00 – 12:00  Credenciamento dos participantes 

13:30 – 15:00 Cerimônia de abertura do V SIDER e II SIDETEG 

Professores Doutores: Remi Schorn, Ricardo Rippel, Weimar Freire 

da Rocha Jr, Carlos Otávio Zamberlan, Valdir Roque Dallabrida 

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

15:30 – 17:00 Apresentação de trabalhos 

 ST1 - Processos sócio históricos na evolução dos territórios 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

19:15 – 20:15 Mesa redonda 1 - Estrutura de Governança Territorial: Oeste 

em Desenvolvimento  

Moderador: Professor   Jandir Ferrera de Lima, Ph.D. 

Palestrantes: Mario César Costenaro, Jonhey Nazario Lucizani 

20:15 – 20:45 Intervalo para o café 

20:45 – 21:30 Palestra 1: How to support regional development by innovations 

Professor Knut Ingar, Ph.D. - Nord-Trondelag University College, 

Noruega 

21:30 – 22:30 Palestra 2: Cenários Macroeconômicos e Desenvolvimento 

Regional 

Dr. José Ronaldo de Castro Souza Jr. - Diretor de Estudos e Políticas 

Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Dimac/Ipea -RJ) 
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Dia 18/10/2018 (quinta-feira) 

 

08:30 – 11:45 

10:00 – 10:30 

08:30 – 11:45 

Apresentação de trabalhos 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

Intervalo para o café 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

13:30 – 15:00 Palestra 3: Economia circular: desafios e oportunidades para o 

Brasil 

Dr. Alain Hernández Santoyo - Universidad de Pinar del Río – 

UPR/Cuba   

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

15:30 – 18:00 ST1 - Processos sócio históricos na evolução dos territórios 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

19:30 – 20:30 Palestra 4: Programa de Pós-graduação em Planejamento 

Urbano, Regional e Demografia: passado, presente e futuro 

Drª Diana Oya Sawyer, Dr. Rainer Randolph e  Dr. Eduardo 

Shimoda 

20:30 – 21:30 Palestra 5: O papel da governança na sustentabilidade de uma 

região  

Dr. Adriano Rogério Goedert 

21:30 Confraternização: Porco no rolete e cerveja artesanal (por adesão) 

Dia 19/10/2018 (sexta-feira) 

08:30 – 10:00 Mesa redonda 2 - O foco no território, a abordagem territorial e suas 

implicações nas dinâmicas de desenvolvimento 

Participantes: 

Dr. Marcos Aurélio Saquet – UNIOESTE – Francisco Beltrão 

Dr. Arilson Favareto - Universidade Federal do ABC – SP 

Mediador: Dr. Rogério Silveira – UNISC 

10:00 – 10:30                                    Intervalo para o café 

10:30 – 12:30 Mesa Redonda 3 - A governança (territorial, regional, local ou 

multinível) e suas possibilidades de orientar a ação coletiva nos 

processos de intervenção nos territórios 

Participantes: 

Dr. Valdir Roque Dallabrida – Mestrado em Desenvolvimento 

Regional – Santa Catarina – SC 

Dr. Joaquim Farinós Dasí - Departamento de Geografía e Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local - Universitat de València 

Mediadora: Drª Adriana Rossetto - UFSC 

13:30 – 15:30 

14:30 – 15:30 

Apresentação de trabalhos 

Assembleia Geral da REDETEG 

15:30 Encerramento 
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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala 36 b, tarde 

ST1- Processos sócio históricos na evolução dos territórios 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO: 
CRESCIMENTO POPULACIONAL E CAPITAL SOCIAL NO 
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP 

Moacir José dos Santos; Edson 
Trajano Vieira; Divina Fátima dos 
Santos. 

UNITAU 

15:45 – 16:00 
NOVA MUTÚM PARANÁ: A HEURÍSTICA DO MEDO E 
CRISE SOCIOAMBIENTAL EM UM ASSENTAMENTO 
FORÇADO 

Jacira Lima da Graça; Flávio de São 
Pedro Filho; Jackson Sales Miranda 
Júnior. 

FURB 

16:00 – 16:15 
O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE RAFAELA (SANTA FE-
ARGENTINA): UMA ANÁLISE A PARTIR DA HISTÓRIA 
ECONÔMICA NACIONAL 

Luciano Martin Espinosa; Thiago José 
Arruda de Oliveira; Waldecy 
Rodrigues. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RÍO 

CUARTO 

16:15 – 16:30 
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO VALOR BRUTO DA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA UEMOA, ÁFRICA, 
ENTRE 2000 E 2016 

Marcelino Armindo Monteiro; Lucir 
Reinaldo Alves; Moacir Piffer. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
ANÁLISE DIFERENCIAL E ESTRUTURAL PARA TERRA 
ROXA ENTRE 1990 A 2016: O APL COMO 
DINAMIZADOR DA SOCIOECONOMIA LOCAL 

Daiane Franciele Staback; Priscila Laís 
Blanck; Ednilse Maria Willers. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:45 – 17:00 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, ECONOMIA E 
DESIGUALDADES SOCIAIS: IDH-M E PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA NO PARANÁ 

Cinthia Oliveira dos Anjos; Marilia de 
Souza; Décio Estevão do Nascimento. 

UTFPR 

17:00 – 17:15 
QUEIJO COLONIAL DO SUDOESTE PARANAENSE: 
CAMINHOS PARA A VALORIZAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO 

Diego Ghedini Gheller; Hieda Maria 
Pagliosa Corona. 

MAPA 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Ronald Coase, térreo, tarde 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
PCTI NO BRASIL: A RELAÇÃO INOVAÇÃO E SISTEMA 
PRODUTIVO NA ATUAL ESTRATÉGIA NACIONAL 

Antônio Carlos Mazzetti Marcos 
Junior Marini; Márcio Gazolla. 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
A INDÚSTRIA E A SOCIEDADE DE CONSUMO NO 
CONTEXTO DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

Cristiane Pizzolatto; Edilson 
Pontarolo. 

UTFPR 

16:00 – 16:15 

A DINÂMICA EVOLUTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
PARA A ECONOMIA SUSTENTÁVEL: UMA REFLEXÃO 
ANCORADA A PARTIR DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
DA INCUBADORA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS E 
ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS (INDIOS) 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade; 
Amarildo Jorge da Silva; José Carlos 
Rolin de Moura. 

UNIOESTE- FOZ 

16:15 – 16:30 
A ESPECIALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DO SETOR 
SECUNDÁRIO EM MATO GROSSO DO SUL (2000-2015) 

Rafael Gonçalves Moreno; Rosele 
Marques Vieira. 

UEMS 

16:30 – 16:45 
SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO: DISCUSSÕES 
SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE CONFIANÇA E 
COMUNICAÇÃO 

Maria de Lourdes Alves Figueiredo; 
Andressa Rando Favorito; Silvestre 
Labiak Junior. 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
INFLUÊNCIA DO AUMENTO DO PREÇO DA TERRA 
SOBRE O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

Guilherme Asai; Alexandre de Souza 
Corrêa; Carlos Alberto Piacenti 

UNIOESTE -TOLEDO 

17:00 – 17:15 
A INFLUÊNCIA DOS CLUSTERS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE UM 
TERRITÓRIO: uma análise bibliométrica 

Andressa Rando Favorito; Maria de 
Lourdes Alves Figueiredo; Silvestre 
Labiak Jr. 

UTFPR 

17:15 – 17:30 

SINTA NA PELE: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE 
CUIDADOS À PESSOA COM LESÃO DE PELE EM UM 
CENTRO ESPECIALIZADO NO VALE DO PARANHANA 
(RS) 

Samanta Andresa Richter; Edemilson 
Pichek dos Santos; Daniel Luciano 
Gevehr. 

FACCAT 

17:30 – 17:45 

AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: 
UMA ANÁLISE NA PRODUÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES NA MICRORREGIÃO DE TOLEDO-PR 

Leandro Pereira dos Santos; Carla 
Maria Schmidt; Dagmar Mithöfer 

UNIOESTE/ TOLEDO 

17:45 – 18:00 
AS TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS E A 
DESINDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

Ariana Cericatto da Silva; Pedro 
Henrique Evangelista Duarte. 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 
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Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Otto Hirschmann, térreo, tarde 
ST3 - Cultura, identidade e educação 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A EDUCAÇÃO BÁSICA E A FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO OESTE DO PARANÁ 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Luciana Virginia Mario Bernado; 
Ricardo Rippel. 

UNIOESTE - 
TOLEDO 

15:45 – 16:00 POR UM BRASIL COOPERATIVO E SOLIDÁRIO 
Alcidir Mazutti Zanco; Adilson 
Francelino Alves 

UNIOESTE - MCR 

16:00 – 16:15 MATO GROSSO DO SUL E SEU POTENCIAL CRIATIVO 
Estevão Domingo Copérnico Satti; 
Claudia Maria Sonaglio. 

UEMS 

16:15 – 16:30 
AS MULHERES, SEUS SABERES, FAZERES E AFAZERES: 
NARRATIVAS VISUAIS SOBRE O GÊNERO FEMININO NOS 
MUSEUS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ 

Daniel Luciano Gevehr; Samanta 
Andresa Richter; Edemilson Pichek 
dos Santos. 

FACCAT 

16:30 – 16:45 
AS TECNOLOGIAS DO EU: DO NÍVEL INDIVIDUAL ÀS 
RESISTÊNCIAS COLETIVAS DOS CAMPONESES NA 
CONTEMPORANEIDADE 

Andréia Belusso; Edilson Pontarolo; 
Josiane Carine Wedig. 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
ANÁLISE ESPACIAL DA DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS EM 
RELAÇÃO À QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO-RO 

Kacianni Moretto Santos; Moacir José 
dos Santos; Monica Franchi Carniello. 

UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ 

17:00 – 17:15 

PARA UMA ARQUEOLOGIA DAS IDEIAS DE 
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO: ALGUNS APONTAMENTOS 
EM TORNO DA RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO DO 
EVOLUCIONISMO NO BRASIL OITOCENTISTA 

Aruanã Antonio dos Passos; Carolina 
Rodrigues da Silva. 

UTFPR 

 
17:15 – 17:30 

A CONTRIBUIÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS SITUADOS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA NO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS 

Antônio Pasqualetto; Aline Tereza 
Borghi Leite; Juliano de Castro 
Silvestre. 

 
PUC - GO 

17:30 – 17:45 

O PATRIMÔNIO AGRÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE AUTÔNOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA (ESPANHA) E SUA APLICABILIDADE À 
MICRORREGIÃO DE CANOINHAS (SANTA CATARINA, BRASIL) 

Alexandre Assis Tomporosk UNC 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala 37, segundo piso, tarde 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
COMPLEXIDADE AMBIENTAL: O DESTINO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NA EXTRAÇÃO DO AZEITE DE OLIVA PORTUGUÊS 

Reinaldo Knorek; Rui Pedro Julião UNC 

15:45 – 16:00 
AGROTÓXICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: 
O OESTE DO PARANÁ SOB OS OLHARES DA SAÚDE PÚBLICA 

Juliane Vanderlinde  Hort; Alvorí  
Ahlert 

UNIOESTE -  MCR 

16:00 – 16:15 INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR AGROTÓXICOS NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE BRASILEIRA – 2007 A 2013 

Luciana Virginia Mario Bernardo; 
Maycon Jorge Ulisses Saraiva 
Farinha; Clandio Favarini Ruviaro 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:15 – 16:30 
CIDADE INTELIGENTE: AS MUDANÇAS ESTRATÉGICAS 
PROMOVIDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS ESTÃO 
INSERIDAS NESTE CONTEXTO? 

Gabriela Cappellari; Alexandre 
Chapoval Neto; Jorge Oneide 
Sausen 

UNIJUÍ 

16:30 – 16:45 ANÁLISE DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE PANAMBI/RS: 
UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Janeque, Ricardina António; 
Rosani Marisa Spanevello; 
ANDREATTA, Tanice Andreatta 

UFSM 

16:45 – 17:00 

O MANEJO SUSTENTÁVEL DOS REMANESCENTES DA 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA COMO ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL: UM 
ESTUDO PROSPECTIVO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

Alexandre Assis Tomporoski; 
Valdir Roque Dallabrida; Jairo 
Marchesan. 

UNC 

17:00 – 17:15 
IMPACTOS E ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS: UMA PERSPECTIVA 
DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS REALIZADAS POR UMA EMPRESA 
DO RAMO DE AGRONEGÓCIO 

Cristiane Ivete Bugs Vione; 
Patricia Kischner, Sandra Beatriz 
Vicenci Fernandes. 

UNIOESTE - FOZ 

17:15 – 17:30 
APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
MUNICIPAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Adriano Renzi ; Jandir Ferrera de 
Lima. 

UFGD 

17:30 – 17:45 
A IMPORTÂNCIA DO IDESE NA GESTÃO PÚBLICA NOS 
MUNICÍPIOS DO VALE DO PARANHANA/RS 

Dilani Silveira Bassan; Alvaro 
Aloisio Bourscheidt; João Carlos 
Bugs. 

FACCAT 

17:45 -18:00 
A REVITALIZAÇÃO COMO CATALISADOR DE TRANSFORMAÇÃO 
- UM CONCEITO APLICADO A ESPAÇOS DO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO – PR 

Raiana Ralita Ruaro Tavares; 
Gilson Ditzel Santos. 

UTFPR 
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Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Alfred Marshall, térreo, tarde 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES E INDICADORES NA 
EFETIVIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE 
URBANA BRASILEIRA 

Bruna Marceli Claudino Buher 
Kureke; Márcia de Andrade Pereira 
Bernardinis. 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

15:45 – 16:00 
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
BRASIL: 1935 – 2017 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Zelimar Soares Bidarra 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:00 – 16:15 
DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE 
FRANGO DA REGIÃO SUL 

Geisiane Michelle Zanquetta de 
Pintor; Eduardo de Pintor; Carlos 
Alberto Piacenti. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:15 – 16:30 
ANÁLISE DO PERFIL DA SAÚDE PÚBLICA EM MATO 
GROSSO DO SUL: UM ESTUDO DA MICRORREGIÃO DE 
DOURADOS 

Aline Matoso dos Santos; Rafael 
Martins Noriller; Alexandre de Souza 
Corrêa. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
AVANÇOS E DESAFIOS NO PLANEJAMENTO EM MINAS 
GERAIS: DO II PLANOROESTE (1978) AO PDVJ (2017) 

Emília Pereira Fernandes da Silva; 
Yara Janaína Pinto Gusmão; Eduardo 
Magalhães Ribeiro. 

UFMG 

16:45 – 17:00 
O TURISMO EM CORUMBÁ/MS: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO PÚBLICA E 
PRIVADA 

Eliana Lamberti; Jorceli de Barros 
Chaparro. 

UFRGS 

17:00 – 17:15 

POLÍTICA PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO URBANO 
TERRITORIAL A PARTIR DA ECONOMIA CIRCULAR: 
REFLEXÕES E ALINHAMENTOS PROPOSITIVOS PARA AS 
CIDADES BRASILEIRAS 

Christian Luiz da Silva. UTFPR 

17:15 – 17:30 
DESIGUALDADE SALARIAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
EM 2015: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DO 
MERCADO DE TRABALHO 

Carolina Freitas; Natália Guzella 
Perin; Mirian Beatriz Schneider. 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:30 – 17:45 
RESTAURANTES POPULARES COMO FERRAMENTA 
PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Elaine de Oliveira Zanini; Tânia Maria 
Smaniotto Silveira; Mirian Beatriz 
Schneider. 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:45 -18:00 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ATIVIDADE LEITEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO NO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

Cleverson Malagi; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

 
 

Dia 17/10/2018, quarta-feira, Mini Auditório PPGDRA, terceiro piso, tarde 
ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Egon Bianchini Calderari; Maria Lucia 
de Gomes Meza 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
A MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA NOS CERRADOS 
PIAUIENSES NA DINÂMICA DA REDE DE PRODUÇÃO 
GLOBAL 

Tiago Fernandes Rufo; Orimar Souza 
Santana Sobrinho; Fernando Araújo 
Sobrinho 

UNB 

16:00 – 16:15 
O PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO NAS REGIÕES 
BRASILEIRAS (2000-2016) 

Rita de Cássia Bacik; Mirian Beatriz 
Schneider; Alain Hernández Santoyo 

UNIOESTE -TOLEDO 

16:15 – 16:30 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E GOVERNANÇA PÚBLICA NO 
BRASIL: UM ENSAIO SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Alessandra de Sant'Anna; Exzolvildres 
Queiroz Neto; Jamur Johnas Marchi 

UNILA 

16:30 – 16:45 
CONSULTA POPULAR NO COREDE MISSÕES: 
IDENTIFICAÇÃO DE DETERMINANTES DA 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PERÍODO 2005-2013 

Luis Cláudio Villani Ortiz; Lucélia 
Ivonete Juliani 

UNIVERSIDADE DE 
SANTA CRUZ DO SUL 

16:45 – 17:00 
CONSULTA POPULAR E ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO 
FISCAL: UM ESTUDO RELACIONAL PARA O NOROESTE 
DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 2006 A 2016 

Luis Cláudio Villani Ortiz; Vilmar 
Antonio Boff; Ronaldo Leão de 
Miranda 

UNIVERSIDADE 
REGIONAL INTEGRADA 
DO ALTO URUGUAI E 

MISSÕES 

17:00 – 17:15 
A MATRIZ COLONIAL EUROPEIA E AS CONTRADIÇÕES 
DO DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA LATINA 

Taís Wengenovicz; Maria Aparecida 
Lucca Caovilla 

UNOCHAPECÓ 

17:15 – 17:30 
COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: O AGIR DO 
ESTADO PARA ALÉM DA FUNÇÃO ADMINISTRAR 

Gerson Luiz Pontarolli; Antônio 
Gonçalves de Oliveira 

UTFPR 

17:30 – 17:45 
UM ESTUDO DA GOVERNANÇA LOCAL DO APL DE 
MÓVEIS DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Marcos Junior Marini; Gilcindo de 
Castro Corrêa Neto 

UTFPR 
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Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala Ronald Coase, térreo, tarde 
ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
CAPITAL SOCIAL DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

Augusto Faber Flôres; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
CLUSTERS AS AN ALTERNATIVE OF COMPETITIVENESS: 
A CASE STUDY OF PARANA 

Isabela Romanha de Alcantara; Lucir 
Reinaldo Alves. 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:00 – 16:15 
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA UMA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE NO ESTADO DO PARANÁ 

João Vitor Cassoli; Tatiane Dinca; 
Carlos Alberto Gonçalves Junior. 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:15 – 16:30 
BARREIRAS SANITÁRIAS E SEGURANÇA ALIMENTAR: O 
MARCO REGULATÓRIO 

Márcio Alberto Goebel; Mirian Beatriz 
Schneider 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:30 – 16:45 
PERFIL DE INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA: O 
QUE NOS DIZ O DIRETÓRIO DE GRUPOS DE PESQUISA 
DO CNPQ? 

Ximena Novais de Morais; Maria 
Lucia Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL: 
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA FÁBRICA DO 
AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR 

Rafael Lucas Alves Ferreira; Eder 
Cordeiro; Adilson Francelino Alves 

UNIOESTE - MCR 

17:00 – 17:15 
ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA: UNA 
PROPUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES 
DE LA AGRICULTURA URBANA VERTICAL 

Cristian Orlando Avila Quiñones; 
Zulma Lorena Duran; Waldecy 
Rodrigues 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y 

A DISTANCIA 

17:15 – 17:30 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS NA REGIÃO 
SUL DO BRASIL – 1995 E 2010 

Daiane M. Gotardo; Jefferson A. R. 
Staduto Carlos Dalberto 

UNIOESTE - TOLEDO 

  
 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala Otto Hirschmann, térreo, tarde 
ST3 - Cultura, identidade e educação 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E 
O PROGRAMA DE ESTUDANTES - CONVÊNIO DE PÓS-
GRADUAÇÃO: CARACTERIZAÇÕES PRELIMINARES 

Camila Kroetz; Giovanna Pezarico; 
Franciele Clara Peloso 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
DINÂMICAS DE CONSTRUÇÃO DAS CADEIAS CURTAS 
AGROALIMENTARES E O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Romildo Camargo Martins; Cláudia 
Mária Sonáglio 

UEMS 

16:00 – 16:15 
EDUCAÇÃO, CULTURA E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
IDENTIDADE TERRITORIAL 

Beatriz Dutra dos Santos; Carlos 
Otávio Zamberlan 

UEMS 

16:15 – 16:30 
EDUCAÇÃO AMOROSA: POSSIBILIDADES E 
DELIMITAÇÕES 

Amarildo Jorge da Silva; José Carlos 
Rolim de Moura; Sandra Regina da 
Silva Pinela 

UNIOESTE -  FOZ 

16:30 – 16:45 
ESTADO DEL ARTE Y NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR INTERCULTURAL EN COLOMBIA 

Adrian Camilo Cabrera Solarte UNILA 

16:45 – 17:00 
O PAPEL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PONTA 
PORÃ NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA LOCAL 

Vivian Letícia Aguero Godoy; Carlos 
Otávio Zamberlan 

UEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala 37, segundo piso, manhã 
ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

8:30 – 8:45 
ADAPTAÇÃO INTERNACIONAL DO MODELO HAZUS-MH 
PARA ESTIMATIVA DE PERDAS POR INUNDAÇÕES EM 
CURITIBA-PR 

Edilberto Nunes de Moura; Jesse 
Ryan Rozelle 

PUCPR / FEMA 

8:45 – 9:00 EPISTEMOLOGIA EM SUSTENTABILIDADE: UMA 
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

Jacira Lima da Graça; Flávio de São 
Pedro Filho; Jackson Sales Miranda 
Júnior 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
RONDÔNIA 

9:00 – 9:15 INOVAÇÃO SOCIAL EM UMA COOPERATIVA DE 
CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS 

Jackson Sales Miranda Júnior; 
Guillermo Javier Diaz Villavicencio; 
Yudi Lorena Gomez Bravo 

UNILA 

9:15 – 9:30 
TRANSFORMAÇÕES INDUSTRIAIS RECENTES NO MATO 
GROSSO DO SUL: Analise de medidas de localização da 
indústria no período de 1985-2014 

Bruna Maria Oliveira Benites Ferreira; 
Claudia Maria Sonaglio 

UEMS 

9:30 – 9:45 A CRISE HÍDRICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(2014-2015) E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Luana dos Santos Pereira; Daniel 
Firmo Kazay; Exzolvildres Queiroz 
Neto 

UNILA 

9:45 – 10:00 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: DO CRESCIMENTO 
A PROSPERIDADE 

Adriano Renzi; Aline Patrícia Henz; 
Ricardo Rippel 

UNIOESTE - TOLEDO 

10:00 – 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

10:30 – 10:45 
POPULAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO DO 
SUDOESTE PARANAENSE DE 2004 A 2014 

Natália Guzella Perin; Jandir Ferrera 
de Lima 

UNIOESTE -  TOLEDO 

10:30 – 10:45 
DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS AGLOMERADOS 
INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

Mateus Antunes de Lima; Augusta 
Pelinski Raiher 

UEPG 

10:45 – 11:00 
USO DA ANÁLISE FATORIAL PARA CRIAÇÃO DE 
INDICADOR DE EFICIÊNCIA URBANA APLICADO AOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Tiago Machado Faria de Souza; Cibele 
Runichi Fonseca; Claudia Sonaglio 

UEMS 

11:00 -11:15 
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS 
INDIVÍDUOS PARANAENSES QUE NÃO POSSUEM O 
REGISTRO DE NASCIMENTO 

Juliana Cristina da Silva Laufer; 
Edicléia Lopes da Cruz Souza; Edinéia 
Lopes da Cruz Souza 

UNIOESTE - TOLEDO 
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15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
O ESPAÇO URBANO E A CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
DO PARQUE ZOOLOGICO DE GOIANIA 

Antônio Pasqualetto, Cibelle de 
Moura Guimarães Alexandre Thomáz 
Magalhães 

PUC - GO 

15:45 – 16:00 
AS RELAÇÕES DE TRABALHO NO ESTADO DO PARANÁ 
NO CONTEXTO DO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO 

Vanuza Aparecida Hoffmann Biz; 
Edicléia Lopes da Cruz Souza; Edinéia 
Lopes da Cruz Souza 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:00 – 16:15 
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E AMBIENTAL DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VITORINO PR: 
INTERFACE SOLO E ÁGUA 

Marciano Vottri; Julio Caetano 
Tomazoni; Cristiane Maria Tonetto 
Godoy 

UTFPR 

16:15 – 16:30 
OCORRÊNCIAS DE AGRESSÃO À VIDA NA CIDADE DE 
CASCAVEL: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E SOCIAL DOS 
ANOS 2005 A 2015 

Cássia Girotto; Mateus Piovesan 
Montagner; Rafaela Maria Graciano 
Carnevale 

UNIOESTE - CASCAVEL 

16:30 – 16:45 

POSSIBILIDADES PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E PROJETOS UNIVERSITÁRIOS DE APOIO À 
AGRICULTURA URBANA DA CIDADE DE MONTES 
CLAROS 

Tiago Rocha Santos; Lucas Rocha 
Santos; Hélder dos Anjos Augusto 

UFMG 

16:45 – 17:00 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL NA 
PERSPECTIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 
UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 

Tatiani Sobrinho Del Bianco; Ricardo 
Rippel; Nathalia Vitoria Lima Morejon 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:00 – 17:15 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E 
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS: ESTUDO 
COMPARATIVO EM CIDADES DO MATOPIBA NOS 
ESTADOS DE TOCANTINS E BAHIA 

Orimar Souza Santana Sobrinho; 
Tiago Fernandes Rufo; Fernando Luiz 
Araújo Sobrinho 

UNB 

17:15 – 17:30 
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO MATO 
GROSSO DO SUL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UM 
INDICADOR SINTÉTICO 

Daniel Massen Frainer; Daniel 
Amorim Souza Centurião;  Caroline 
Andressa Welter 

UEMS 

17:30 – 17:45 
A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NA DINÂMICA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Eliziane Raquel Rauch Ceratti; 
Cristiane Tonezer; Hieda Maria 
Pagliosa Corona 

UNOCHAPECÓ 

17:45 -18:00 
LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA: EL 
CASO DE LAS TRECE CIUDADES PRINCIPALES EN 
COLOMBIA 

María Martinez Cohen; Cristian 
Orlando Avila, Nilton Marques de 
Oliveira 

UFT - UNAD 
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8:30 – 8:45 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA: UM 
ESTUDO DAS EXPECTATIVAS DOS EMPRESÁRIOS E DO 
INVESTIMENTO (2003-2017) 

Laudelina Alves Ribeiro; Cristiano 
Stamm 

UNIOESTE - TOLEDO 

8:45 – 9:00 

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ILHA DE SANTA 
CATARINA: O CASO DO FLORIANÓPOLIS VILLAGE GOLF 
RESORT 

Juliana Carioni Di Bernardi; Gabriel 
Bertimes Di Bernardi Lopes; Adriana 
Marques Rossetto 

UFSC 

9:00 – 9:15 

PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS NOS PROCESOS DE 
DISCUSSÃO NO CONTROLE SOCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO COREDE 
MISSÕES E SEUS COMUDES 

Sérgio Luís Allebrandt; Taciana 
Angélica Moraes Ribas; Roseli Fistarol 
Krüger 

UNIJUÍ 

9:15 – 9:30 PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM CIDADES GÊMEAS 
Aline Robles Brito; Fabricio José 
Missio 

UFMG 

9:30 – 9:45 
VIOLÊNCIA E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: UMA 
LEITURA DESDE O “LOTEAMENTO EXPOENTE” EM 
CHAPECÓ-SC 

Clarete Trzcinski; Augusto Jobim do 
Amaral 

UFRGS 

9:45 – 10:00 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
REPENSANDO A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
ORGÂNICOS DE CURITIBA 

Gabriel Massao Fugii; Camille Bolson; 
Christian Luiz da Silva 

UTFPR 

10:00– 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

10:30 – 10:45 
IMPORTÂNCIA DO SETOR AGROPECUÁRIO NA RECEITA 
DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR 

Rafael Schimanski Gwadera; 
Mariângela Alice Pieruccini Souza; 
Jovir Vicentini Esser 

UNIOESTE - CASCAVEL 

10:45 – 11:00 
A COOPERAÇÃO COMO INSTRUMENTO: O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Reneo Pedro Prediger; Sérgio Luís 
Allebrand; José Dalmo de Souza 

UFFS 

11:00 – 11:15 

POLITICAS PÚBLICAS, SAÚDE UNIVERSAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ANALISE 
ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE 
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 2015 A 2018 

Mariel Mayer Pilarski ; Ana Paula 
Myszczuk 

UTFPR 

11:15 -11:30 
O ESTADO E SEUS INVESTIMENTOS PÚBLICOS: UM 
ESTUDO DE CASO EM FLORIANÓPOLIS/SC 

Adriana Marques Rossetto; Anicoli 
Romanini 

UFSC 

11:30 – 11:45 
DISTRITOS INDUSTRIAIS DO COREDE NOROESTE 
COLONIAL: VISÃO, AÇÃO E DIFICULDADES DO PODER 
PÚBLICO 

Sérgio Luís Allebrandt; Roseli Fistarol 
Krüger; Taciana Angélica Moraes 
Ribas 

UNIJUÍ 
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15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
QUEBRA DE CONTRATO SOCIAL E DESCONFIANÇA NAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO BRASIL 

Alexandra Patricia Albareda; Ricardo 
Lobato Torres 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
SUBORDINAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POLÍTICA 
ECONÔMICA: REPERCUSSÃO NO TERRITÓRIO E SEUS 
EFEITOS REGIONAIS 

Maristela Dumas; Maria Lucia 
Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

16:00 – 16:15 
AMBIENTE INCLUSIVO: O CAMINHO PARA A 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Leonardo Guerra de Rezende Guedes; 
Léia Soares Bueno; Elielda Aparecida 
Carvalho Bueno 

PUC - GO 
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16:15 – 16:30 
AMAZÔNIA BRASILERA: NÍVEIS E DISTRIBUIÇÃO 
REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

Mário Sérgio Pedroza Lobão; 
Jefferson Andronio Ramundo Staduto 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
NOTAS SOBRE A ECONOMIA RURAL DA REGIÃO NORTE 
BRASILEIRA 

Mário Sérgio Pedroza Lobão IFAC 

16:45 – 17:00 
O DESENVOLVIMENTO E A SAÚDE NO OESTE DO 
PARANÁ 

Karla Cristina Tyskowski Teodoro 
Rodrigues; Camila de Almeida Luca; 
Ricardo Rippel 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:00 – 17:15 
CIDADES DE COMANDO REGIONAL PIAUIENSES: 
VOCAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E/OU 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL? 

Juscelino Gomes Lima; Rogério 
Leandro Lima da Silveira; Grazielle 
Betina Brandt 

UNISC 

17:15 – 17:30 
AS IMPLICAÇÕES DA GOVERNANÇA NO 
DESENVOLVIMENTO DO APL DE VESTUÁRIO DE 
MURIAÉ-MG 

Cecilia Alves da Silva Antero; Magnus 
Luiz Emmendoerfer; Valdir Roque 
Dallabrida 

UFV 

17:30 – 17:45 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E 
VULNERABILIDADE SOCIAL NOS ESTADOS DO NORTE, 
BRASIL 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Roselaine Navarro Barrinha 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:45 -18:00 
MUDANÇA ESTRATÉGICA EM UM HOSPITAL 
FILANTRÓPICO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL: gestão social ou gestão estratégica? 

Vanilson Viana Cardoso; Jorge Oneide 
Sausen; Airton Adelar Mueller 

UNIJUÍ 

 
 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Mini Auditório PPGDRA, terceiro piso, tarde 
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15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
DETERMINANTES DO RENDIMENTO DOMICILIAR PER 
CAPITA POR UF BRASILEIRA, 2010 

Márcio Luiz Ribeiro Alberth Martins 
Batista; Jefferson Andronio Ramundo 
Staduto 

UNIOESTE -TOLEDO 

15:45 – 16:00 

CADEIA GLOBAL DE VALOR: UM ESTUDO DA INSERÇÃO 
VIA COMÉRCIO INTERNACIONAL, DOS MUNICÍPIOS 
DOS COREDES MISSÕES, NOROESTE COLONIAL, 
FRONTEIRA NOROESTE E CELEIRO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Bernardo Both; Nelson José Thesing; 
Dilson Trennepohl 

UNIJUÍ 

16:00 – 16:15 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF FEDERAL UNIVERSITY 
EFFICIENCY ACROSS BRAZILIAN REGIONS (2010-2016) 

Ariel Gustavo Letti; Luis E. Vila; 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt 

UFPR 

16:15 – 16:30 
INTEGRAÇÃO REGIONAL: BUSCANDO NOVAS 
INSTITUCIONALIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PROJETO DE PESQUISA TRANSFRONTEIRIÇA 

Claudio Machado Maia; Mario Riedl UFRGS 

16:30 – 16:45 
SOCIEDADES DE GARANTIA DE CRÉDITO (SGC) E AS 
MPME DA MICRORREGIÃO DE TOLEDO, OESTE DO 
ESTADO DO PARANÁ 

Wilson Danilo da Silva Pedro; Ednilse 
Maria Willers; Lucir Reinaldo Alves 

UNIOESTE -TOLEDO 

16:45 – 17:00 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 
ANALISE DO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU COMO 
UM SISTEMA TERRITORIAL DE INOVAÇÃO 

Andrea Pavei Schmoeller; Emanuelle 
Carvalho Moreira; Guillermo Javier 
Díaz-Villavicencio 

UNILA 

17:00 – 17:15 

A HETEROGENEIDADE SUBSTANTIVA DOS TERRITÓRIOS 
NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO - NOTAS 
CRÍTICAS SOBRE OS DESAFIOS POSTOS ÀS PRÁTICAS E 
ÀS TEORIAS DO PLANEJAMENTO 

Carolina Galvanese; Arilson Favareto UFABC 

17:15 – 17:30 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y CADENAS 
CORTAS AGROALIMENTARIAS: LA FERIA MUNICIPAL DE 
YUTY – CAAZAPÁ (PARAGUAY) 

Francisca Danaides Carreras Rios; 
Valdemar João Wesz Junior 

UNILA 

17:30 – 17:45 
A DINÂMICA ECONÔMICA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL PARA OS ANOS DE 2005 E 2015 

Vilmar Nogueira Duarte; Patricia 
Estanislau; Moacir Piffer 

UNIOESTE -TOLEDO 

17:45 -18:00 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – 
CAMPUS CERRO LARGO: A PERCEPÇÃO DA 
COMUNIDADE ACADÊMICA E DA COMUNIDADE 
EXTERNA APÓS CINCO ANOS DE SUA IMPLANTAÇÃO 

Claudio Machado Maia; Taíz Viviane 
Dos Santos 

UNOCHAPECÓ 
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AMAZÔNIA BRASILERA1: NÍVEIS E DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

BRAZILIAN AMAZON: LEVELS AND REGIONAL DISTRIBUTION OF RURAL 

DEVELOPMENT 

 

Mário Sérgio Pedroza Lobão2 

Jefferson Andronio Ramundo Staduto3 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: Objetivou-se medir e analisar o desenvolvimento rural dos municípios da 

Amazônia brasileira na década 2000, visando observar como tem se comportado esse 

desenvolvimento na região. Metodologicamente, foi calculado o Índice de 

Desenvolvimento Rural (IDR) para 449 municípios da região. Verificou-se que, do total, 

apenas 47,88% dos municípios estavam acima da média regional e com alta 

heterogeneidade na distribuição intrarregional. Ficou visível uma dualidade na distribuição 

do desenvolvimento rural, em que, na porção Leste e Sul da Amazônia brasileira, figuraram 

os estados de Rondônia, Pará e Tocantins com os melhores níveis de desenvolvimento e no 

lado Oeste e Norte localizaram-se os piores níveis de desenvolvimento rural, com os 

estados do Acre, Amapá, Amazonas e Roraima. Destacaram-se cinco polos principais de 

desenvolvimento rural, sendo o Sudeste Paraense, o Leste Rondoniense, o Centro 

Amazonense, o Ocidental Tocantinense e o Nordeste do Pará. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Amazônia. Índice. Região Norte do Brasil 

 

Abstract: It was aimed to measure and analyze the rural development of the municipalities 

of the Brazilian Amazon in the 2000s, aiming to observe how this development has 

behaved in the region. Methodologically, was calculated the Rural Development Index 

(RDI) for 449 municipalities in the region. It was verified that, of the total, only 47.88% of 

the municipalities were above the regional average and with a high heterogeneity in the 

distribution intraregional. A duality in the distribution of rural development was visible, in 

which, in the Eastern and Southern portions of the Brazilian Amazon, had the states of 

Rondônia, Pará and Tocantins with the best levels of development, and on the West and 

North side were the worst levels of rural development, with the states of Acre, Amapá, 

Amazonas and Roraima.  Highlighted five main poles of rural development, being the 

Southeastern Paraense, the East Rondoniense, the Amazonian Center, the Western 

Tocantinense and the Northeast of Pará. 

                                                 
1 A Amazônia brasileira refere-se a região Norte do Brasil, em que é composta pelos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Para maiores detalhes da comparação ver Loureiro (2015, 

p. 26-29). 
2   Doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Instituto Federal do Acre, Grupo de pesquisa 

Perspectivas Geográficas na Amazônia Ocidental, mario.lobao@ifac.edu.br 
3 Doutor em Ciências (Economia Aplicada), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

jstaduto@yahoo.com.br 



 

1811 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Keywords: Rural Development. Amazon. Index. Northern Region of Brazil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento rural aborda uma vasta discussão sob vários enfoques, e pode-se 

destacar pontos de vistas extremos: desenvolvimentistas e conservacionistas. Além desse 

debate, ainda se tem a discussão do que é rural e urbano, o que torna ainda mais complexo 

os estudos sobre o desenvolvimento rural. Não existe um único consenso na delimitação e 

abordagem teórica destes dois territórios, principalmente com a incorporação de novos 

elementos ao longo dos anos. Tem sido cada vez mais difícil entender até que limites 

conceituais e geográficos um termina e o outro inicia, pois tem se consolidando um 

processo de imbricação e dependência difícil de ser individualizado (ABRAMOVAY, 

2003; MONTE-MOR, 2006). 

Os esforços de estudiosos em analisar o desenvolvimento rural na expectativa de 

compreender e mensurá-lo têm se intensificado, os quais se concentram, principalmente, 

em decifrar como ocorre o processo de transformação, aprofundando algumas dimensões 

das realidades das comunidades rurais, a partir do mapeamento da distribuição no espaço e 

no tempo. Esses estudos têm dado base para as tomadas de decisão e aplicações de políticas 

públicas na área. É a partir de diagnósticos regionais e locais, bem como dos principais 

fatores impactantes, que os gestores públicos têm pensando essas políticas. Nesse ínterim, 

os instrumentos analíticos que captam a intensidade, a difusão e o grau do desenvolvimento 

rural nas regiões têm sido bons indicadores e dado o devido suporte aos atores tomadores 

de decisão. 

Embasados nesses pressupostos que se desperta para o estudo do desenvolvimento 

rural na Amazônia brasileira. Becker (2007) mostra que são dois principais momentos que 

marcam o desenvolvimento na Amazônia. O primeiro remete-se ao período militar, em que 

prevaleceram políticas de cunho desenvolvimentistas, aonde são trazidos à região uma nova 

realidade calçada na exploração econômica e de povoamento, com aberturas de rodovias e 

incentivo ao capital privado agropecuário e mineral.  



 

1812 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

O segundo momento, divergente do anterior, emerge a partir dos anos 1990, quando 

entram em cena, tanto nacional como internacionalmente, pressões ambientais quanto à 

exploração econômica da Amazônia. Muda-se o foco de políticas desenvolvimentistas para 

aquelas de caráter ambientalistas (BECKER, 2007).  

 Diante desse cenário esse artigo procura ser uma contribuição para saber quais os 

níveis e distribuição que o desenvolvimento rural assumiu até a década 2000 no contexto 

amazônico. O resultado regional a ser encontrado decorre do acumulado histórico das 

variadas e difusas políticas públicas de desenvolvimento colocadas em prática na região, 

especialmente a partir dos anos de 1960, quando, de fato, a Amazônia é inserida na agenda 

política nacional. 

Para medir o desenvolvimento rural na Amazônia brasileira, é desenvolvido o 

Índice de Desenvolvimento Rural dos municípios que compõem a região, com base na 

estatística multivariada da análise fatorial. Fundamenta-se o uso da análise fatorial na 

produção do IDR pelo seu uso recorrente na literatura especializada. Isso incorpora, para 

todos os efeitos, uma forte validade científica ao método e ao trabalho desenvolvido. 

Kageyama (2008) e Stege (2011) desenvolveram trabalhos semelhantes para o 

Brasil como um todo. Kageyama (2008) abordou o desenvolvimento rural para os estados 

brasileiros e Stege (2011) para as microrregiões do Brasil. No entanto, nota-se que os 

autores trabalharam com agregações territoriais, não explicando detalhadamente o 

comportamento do desenvolvimento rural nos municípios. Nesse aspecto que se desperta 

para estudar o desenvolvimento rural em âmbito municipal. Busca-se compreender como 

tem se dado e se disseminado esse fenômeno ao longo da região, permitindo conhecer 

localmente o fenômeno do desenvolvimento rural na realidade amazônica. 

Além desta introdução, compõem a pesquisa uma breve discussão teórica sobre o 

desenvolvimento e o território rural na seção seguinte. A apresentação dos procedimentos 

metodológicos encontra-se na terceira seção, ficando todos os resultados e a discussão 

sobre o desenvolvimento rural na Amazônia brasileira dispostos no quarto tópico. Por fim, 

as considerações finais sumarizam todo o exposto. 
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DESENVOLVIMENTO, MEIO RURAL E O DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Desenvolver significa uma mudança qualitativa nas condições de vida (FURTADO, 

2000). Para Sen (2000) o desenvolvimento visa libertar as pessoas de suas privações, sejam 

elas econômicas, sociais, políticas, culturais e outros. Entende-se que o desenvolvimento se 

estabelece como um processo complexo de mudanças de ordem econômica, política e, 

principalmente, humana e social. Tem no crescimento econômico um requisito essencial 

para a superação de entraves como a pobreza e construção de um padrão de vida digno 

(OLIVEIRA, 2002). 

Sachs (2007) realça que o conceito de desenvolvimento passa por um processo de 

evolução, essencialmente após a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), pós-

segunda guerra mundial. Para o autor “[...] o desenvolvimento é a efetivação universal do 

conjunto dos direitos humanos, desde os direitos políticos e cívicos, passando pelos direitos 

econômicos, sociais e culturais, e terminando nos direitos coletivos, entre os quais está, por 

exemplo, o direito a um ambiente saudável” (SACHS, 2007, p. 22). 

Não obstante, reporta-se que são três as dimensões básicas que perpassam a ideia de 

desenvolvimento: socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 

sustentado. A dimensão social includente refere-se a aspectos éticos e sociais do 

desenvolvimento, em que se deve buscar um progresso social equânime. A dimensão 

sustentável do ambiente reflete-se no conceito de desenvolvimento sustentável, na medida 

em que se possa usufruir dos recursos naturais sem comprometê-lo às gerações futuras. Já o 

lado sustentado da economia diz respeito a promoção da melhoria includente e sustentável 

das condições de vida das famílias, isto é, de caráter permanente (SACHS, 2007).   

Nestes termos, entendendo que o território rural é um ambiente com características e 

funções próprias, não há dúvidas que seja capaz de promover seu próprio desenvolvimento. 

O rural de hoje não pode ser mais considerado como o de antes, é multifuncional e 

multissetorial (KAGEYAMA, 2004). Tem evoluído e transformado suas relações sociais 

com destaque a melhoria das condições de vida dos cidadãos que nesse espaço habita. 

Menéndez (1985) retrata a necessidade de ressignificação do rural, em que é 

superada aquela visão clássica de um território atrasado, pobre e somente de 
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desenvolvimento agrícola. Para ele, esse processo de ressignificação passa por três pontos 

principais: a incorporação da multidimensionalidade no processo de mudança rural; a 

inserção de atividades de cunho consumista, como lazer e preservação ambiental; e novas 

formas de circulação, como o capital financeiro, isto é, surge o que acabou se denominando 

de “nova ruralidade”. Não obstante, a forte imbricação entre o meio rural e o urbano acaba 

sendo outro elemento chave, não podendo ser considerados divergentes ou independentes. 

Nesse contexto, Ploeg et al. (2000) ressaltam a importância do entendimento do 

desenvolvimento rural para além do setor agrícola, uma vez que novos objetivos têm sido 

traçados, a partir do incentivo à produção de bens coletivos, a integração sustentável com 

ecossistemas locais, a promoção de economias de escopo face a economias de escala, assim 

como o desenvolvimento de atividades pluriativas pelas famílias rurais. Isto, portanto, tem 

levado ao surgimento de produtos e serviços novos com associação a mercados emergentes, 

necessários a sustentação destes novos produtos e serviços. A adoção de novas trajetórias 

tecnológicas redutoras de custos, o entendimento da agricultura para além de 

estabelecimentos rurais, integrando-se em termos regionais e fortalecendo a economia rural 

como um todo, também marcam essas mudanças. 

A discussão do desenvolvimento rural na Amazônia brasileira, também incorpora o 

debate da literatura nacional e internacional. É um fenômeno que se manifesta no tempo e 

no espaço diferentemente, pois conforme Kageyama (2008, p. 58) o desenvolvimento rural 

é “[...] ancorado no tempo (uma trajetória de longo prazo), no espaço (o território e seus 

recursos) e nas estruturas sociais presentes em cada caso”. Por isso, a expectativa de 

captura-lo em um período determinado, em um espaço territorial delimitado e com estrutura 

social própria e singular. 
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METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, é tomado como base para o cálculo do IDR os resultados da 

modelagem da Análise Fatorial por Componentes Principais. Foram utilizadas 29 variáveis, 

subdivididas nas dimensões: sociodemográficas, econômicas e ambientais, que impactaram 

no desenvolvimento rural dos municípios da Amazônia brasileira na década de 2000, 

conforme quadro 1. 

 

Quadro 1. Variáveis de desenvolvimento rural. 

 Variável Descrição Fonte Ano Dimensão 

X1 População rural Proporção da população rural pela 

população total do município 

IBGE 2010  

 

 

Demográfica 

 

X2 Densidade 

demográfica 

rural 

Número de habitantes rurais dividido pela 

área do município 

IBGE 2010 

X3 Longevidade 

rural + 60 anos 

Porcentagem da população rural acima de 

60 anos 

IBGE 2010 

X4 Energia elétrica 

rural 

Proporção de domicílios particulares 

permanentes rurais que tinham acesso à 

energia elétrica em relação ao total de 

domicílios particulares permanentes rurais 

 

IBGE 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social e de 

Bem-Estar 

 

X5 Saneamento 

básico rural 

Porcentagem de domicílios particulares 

permanentes rurais que tinham saneamento 

básico inadequado 

 

IBGE 

 

2010 

X6 Infraestrutura 

sanitária rural 

Proporção de domicílios particulares 

permanentes rurais que tinham a existência 

de banheiro em relação ao total de 

domicílios particulares permanentes rurais 

 

IBGE 

 

2010 

X7 Abastecimento 

de água rural 

Proporção de domicílios particulares 

permanentes rurais que possuíam 

abastecimento de água por rede geral de 

distribuição em relação ao total dos 

domicílios particulares permanentes rurais 

 

 

IBGE 

 

 

2010 

X8 Ocupação no 

setor agrícola 

Proporção de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade que estavam ocupadas na 

agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca, aquicultura e indústrias extrativas 

em relação ao total de pessoas de 10 anos 

ou mais de idade ocupadas 

 

 

IBGE 

 

 

2010 

X9 Diversidade 

racial 

Proporção de pessoas brancas residentes no 

meio rural em relação ao total de residentes 

da zona rural 

 

IBGE 

 

2010 

X10 Alfabetização 

rural 

Proporção de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade que eram alfabetizadas residentes 

em domicílios rurais em relação ao total da 

população rural de 10 anos ou mais do 

município 

 

IBGE 

 

2010 

X11 PIA rural Proporção da população rural que estava 

em idade ativa pela população rural total do 

município 

IBGE 2010 
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X12 Trabalho 

infantil rural 

Proporção de pessoas de 10 a 13 anos 

residentes na zona rural que estavam 

ocupadas em relação ao total de pessoas de 

10 a 13 anos ocupadas do município 

 

IBGE 

 

2010 

X13 Frequência 

escolar rural 

Proporção de pessoas de 10 a 17 anos de 

idade do meio rural que não frequentavam 

a escola em relação ao total de pessoas de 

10 a 17 anos de idade que não 

frequentavam a escola do município 

 

 

IBGE 

 

 

2010 

X14 

 

Coleta de lixo 

rural 

Proporção de domicílios particulares 

permanentes rurais que possuíam coleta de 

lixo em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes rurais 

 

IBGE 

 

2010 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X15 Queimadas na 

plantação 

Proporção de estabelecimentos 

agropecuários que utilizaram a prática 

agrícola da queimada pelo total de 

estabelecimentos agropecuários do 

município 

 

Censo 

Agropec

uário 

 

2006 

X16 Adubação 

química 

Proporção de estabelecimentos 

agropecuários que utilizaram adubos 

químicos em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários do 

município 

 

Censo 

Agropec

uário 

 

2006 

X17 Agrotóxico Proporção de estabelecimentos 

agropecuários que utilizaram agrotóxicos 

em relação ao total de estabelecimentos 

agropecuários do município 

 

Censo 

Agropec

uário 

2006 

X18 Área Pres. 

Perm. e Reserva 

Legal (km2) 

Proporção da área que era de Preservação 

Permanente e Reserva Legal pelo total da 

área dos estabelecimentos agropecuários do 

município 

Censo 

Agropec

uário 

2006 

X19 Área de lavoura Proporção entre área que era ocupada com 

lavoura temporária e permanente pela área 

total dos estabelecimentos agropecuários 

Censo 

Agropec

uário 

2006 

X20 Proteção dos 

recursos 

hídricos 

Proporção de estabelecimentos 

agropecuários que tinham nascentes, rios, 

riachos, lagos naturais e/ou açudes com 

proteção por matas em relação ao total dos 

estabelecimentos com esses recursos 

hídricos 

 

 

Censo 

Agropec

uário 

 

 

2006 

X21 Área de 

pastagem 

Proporção entre área que foi ocupada com 

pastagem pela área total dos 

estabelecimentos agropecuários 

Censo 

Agropec

uário 

2006 

X22 Renda per 

capita 

Rendimento nominal mensal total 

domiciliar per capita rural, valor médio 

IBGE 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econômica 

X23 Domicílio pobre 

rural 

Proporção de pessoas que residiam em 

domicílios particulares permanentes rurais 

com rendimento mensal total domiciliar 

per capita de até 1/
2 salário mínimo 

 

 

IBGE 

 

 

2010 

X24 Produtividade 

do trabalho 

agropecuário 

Proporção do Valor Bruto de Produção da 

agropecuária pelo número total de pessoal 

ocupado na agropecuária 

Censo 

Agropec

uário 

2006 

X25 Média PIB 

agropecuário 

per capita 

Montante do Valor Bruto de Produção 

(VBP) agropecuário (R$) pelo total da 

população rural 

 

IPEA - 

IBGE 

 

2010 

X26 Valor médio de 

produção por 

estabelecimento 

Razão entre o valor total de produção dos 

estabelecimentos agropecuários (1000 R$) 

e o número total de estabelecimentos 

agropecuários do município 

 

Censo 

Agropec

uário 

 

2006 
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X27 Receitas 

agropecuárias 

Proporção entre o total de receitas obtidas e 

o número total de estabelecimentos 

agropecuários do município 

Censo 

Agropec

uário 

 

2006 

X28 Nº tratores por 

estabelecimento 

Razão entre a quantidade de tratores que 

existiam e o número total de 

estabelecimentos agropecuários do 

município 

 

Censo 

Agropec

uário 

 

2006 

X29 Participação 

econômica da 

agropecuária 

Razão entre o Valor Bruto de Produção 

(VBP) da agropecuária e o Produto Interno 

Bruto (PIB) do município  

 

IBGE 

 

2010 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

 Como resultado da análise fatorial, foram formados sete fatores latentes que 

serviram de base para a produção do IDR. Mormente, os fatores latentes representaram 

mais de 72% da variância total acumulada do conjunto das 28 variáveis consideradas e um 

teste de KMO com resultado de 0,820, bem como o teste de Bartllet significativo a 1% de 

probabilidade, demostrando a significância estatística, assim como validade científica dos 

resultados. 

Com os fatores formados, procedeu-se a criação do Índice de Desenvolvimento 

Rural dos municípios da Amazônia brasileira, como segue na equação 1. Visou-se, no 

primeiro momento, enquadrar os resultados dos escores fatoriais em um intervalo entre 0 e 

1: 

 

                                          𝐹𝑖𝑗=
(𝐹𝑖− 𝐹𝑚𝑖𝑛)

(𝐹𝑚á𝑥−𝐹min)
                                                    (1) 

 

em que 𝐹𝑖𝑗 é o escore do i-ésimo município, 𝐹𝑖 é o escore fatorial do i-ésimo município, 

𝐹𝑚𝑖𝑛 o menor escore fatorial obtido dos municípios e 𝐹𝑚á𝑥 o máximo escore fatorial dos 

municípios utilizados na análise do i-ésimo município.  

 Com a padronização das cargas fatoriais se procedeu com o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento Rural para cada município, como segue conforme expressão 2. 

 

                                          𝐼𝐷𝑅 = ∑ [
λ𝑗

∑ λ𝑗
] 𝐹𝑖𝑗

𝑝
𝑗=1                                              (2) 
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em que λ𝑗 é a j-ésima raiz característica, p o número de fatores utilizados na análise do i-

ésimo município e ∑ λ𝑗  o somatório das raízes características referentes aos p fatores 

extraídos. Lembrando que foram consideradas as raízes características dos fatores após a 

rotação de Varimax. 

 Como forma de hierarquização dos municípios utilizou-se a classificação que consta 

do Quadro 2 e baseada em Melo e Parré (2007) e Stege (2011). Vale frisar que existem 

outras formas de hierarquização, como a divisão em percentis ou mesmo em quartis como 

fez Kageyama (2004), porém optou-se pela utilização por desvios padrões em relação à 

média, por entender ser adequado e menos subjetivo. 

 

Quadro 2. Classificação dos municípios da Amazônia brasileira em relação ao Índice de 

Desenvolvimento Rural. 

Muito alto (MA) Entre 2 e 3 desvios-padrão acima da média 

Alto (A) Entre 1 e 2 desvios-padrão acima da média 

Regular (R) Entre a média e 1 desvio-padrão acima da média 

Baixo (B) Entre a média e 1 desvio-padrão abaixo da média 

Muito Baixo (MB) Entre 1 e 2 desvios-padrão abaixo da média 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Melo e Parré (2007) e Stege (2011). 

 

 Foram calculados os IDRs para 449 dos 450 municípios da Amazônia brasileira ou 

região Norte do Brasil. Mojuí dos Campos no Pará foi o único município desconsiderado 

das análises, uma vez que foi criado somente em 2013 e, portanto, não apresentava dados 

na década de 2000. 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR) 

 

Na Tabela 1, nota-se uma média regional de 0,396 do IDR. Dos 449 municípios, 

215 deles estiveram com IDR maior ou igual a média regional, representando 47,88% da 

totalidade. Em termos estaduais, apenas Pará e Rondônia afirmaram-se acima da média da 

região. 
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Tabela 1. Estatísticas descritivas do IDR, por estado e região. 

 Média Máximo Mínimo 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Coeficiente de 

Variação (%) 

AC 0,300 0,588 0,096 0,128 0,016 42,73 

AP 0,315 0,544 0,094 0,129 0,017 40,93 

AM 0,279 0,721 0,030 0,145 0,021 51,90 

PA 0,430 1,000 0,099 0,145 0,021 33,74 

RO 0,586 0,814 0,110 0,132 0,017 22,54 

RR 0,332 0,535 0,089 0,128 0,016 38,65 

TO 0,374 0,797 0,000 0,144 0,021 38,46 

REGIÃO 0,396 1,000 0,000 0,165 0,027 41,76 

   Fonte: Resultados da pesquisa, 2018. 

  

O IDR aqui analisado retrata a situação intrarregionalmente. Pode se verificar que 

dentro da região encontramos menos de 50,00% dos municípios acima da média. Stege 

(2011), ao desenvolver um estudo semelhante para todo o Brasil por microrregiões, 

evidenciou que a região Norte foi aquela com o menor nível de desenvolvimento rural do 

país. Nesse sentido, verifica-se que os estados com os melhores IDRs intrarregionalmente, 

como Rondônia e Pará, não acompanharam o nível de desenvolvimento do restante do país 

na mesma proporção e os demais estados acabaram se encontrando em situações piores, 

quando analisado o contexto inter-regional. No geral foram 93,70% do território nortista 

com grau de desenvolvimento abaixo da média nacional no trabalho de Stege (2011), 

resultado bem diferente quando observado intrarregionalmente. 

Um indicador importante na análise é o coeficiente de variação do IDR, pois ele é 

um sinalizador do processo de concentração/dispersão entre os resultados encontrados. 

Indica que quanto maior (menor) o seu valor mais heterogêneo (homogêneo) é a 

distribuição do IDR dentro do território considerado.  Assim sendo, verificou-se a presença 

de uma forte heterogeneidade intrarregional na composição do IDR entre os municípios, 

com valor de 41,76%. Ocorreram localidades com níveis de desenvolvimento rural muito 

diferentes na região da Amazônia brasileira, indicando um processo desigual de 

desenvolvimento rural entre as municipalidades em âmbito macro.  

Rondônia foi o estado com desenvolvimento rural mais equilibrado. Apresentou o 

menor coeficiente de variação, com valor de 22,54%, revelando uma proximidade entre o 

município com menor nível de desenvolvimento rural em relação aquele com maior grau de 

desenvolvimento. 
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Por outro lado, o Amazonas exibiu uma disparidade de desenvolvimento 

interestadual elevadíssima. Este fato acaba por impactar em um processo desigual e 

conflituoso de desenvolvimento rural dentro do estado. O coeficiente de variação 

comprovou isto com valor de 51,90%, o maior entre todos e superior ao da região. Os 

demais estados encontraram-se em uma situação intermediária e próximos ao indicador 

regional. 

 

Níveis do desenvolvimento rural nos municípios da Amazônia brasileira 

 

De forma agregada, a Tabela 2 expõe, por estado e região, a quantidade de 

municípios com sua respectiva classificação no IDR. Observa-se a predominância de 

municípios entre os estágios regular e baixo desenvolvimento rural. Foram mais de 67,00% 

dos municípios nortistas nesses dois estágios.  

 

Tabela 2. Classificação dos municípios da Amazônia brasileira em relação ao IDR e sua 

respectiva percentagem, por estado e região. 
  MA (%) MA A (%) A R (%) R B (%) B MB (%) MB  Mun. 

AC 0 0,00 1 4,55 3 13,64 11 50,00 7 31,82 22 

AP 0 0,00 0 0,00 3 18,75 9 56,25 4 25,00 16 

AM 0 0,00 4 6,45 5 8,06 24 38,71 29 46,77 62 

PA 4 2,80 20 13,99 56 39,16 55 38,46 8 5,59 143 

RO 8 15,38 23 44,23 19 36,54 1 1,92 1 1,92 52 

RR 0 0,00 0 0,00 4 26,67 6 40,00 5 33,33 15 

TO 1 0,72 13 9,35 50 35,97 56 40,29 19 13,67 139 

REGIÃO  13 2,90 61 13,59 140 31,18 162 36,08 73 16,26 449 

  Fonte: Resultados da pesquisa, 2018. 

 

Em fins de comparação, Melo (2006), estudando o desenvolvimento rural dos 

municípios paranaenses, encontrou resultados semelhantes aos aqui expostos. A autora 

identificou que no Paraná, dos 399 municípios, a maioria se concentrou entre estágios de 

desenvolvimento rural entre médio e baixo desenvolvimento. 

Dos 399 municípios apenas 63 estiveram classificados nas categorias de muitíssimo 

alto, muito alto e alto desenvolvimento rural, representando o percentual de 15,79%. Foram 
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29,07% das localidades em estágio de médio desenvolvimento rural e 55,14% entre baixo, 

muito baixo e muitíssimo baixo desenvolvimento rural. 

Outro trabalho é o de Chioveto (2014), que ao analisar o desenvolvimento rural no 

Mato Grosso por biomas, presenciou uma realidade um pouco diferenciada, quase 

totalidade dos municípios deste estado se enquadraram com baixo ou muito baixo 

desenvolvimento rural.  Dos 141 municípios do Mato Grosso, conforme os resultados da 

autora e seus critérios de seleção, 137 estavam classificados com desenvolvimento rural 

muito baixo ou baixo, ou seja, mais de 97,00% do total. Na análise por biomas em 

separado, isto é, Amazônia/Pantanal e Cerrado, os níveis de desenvolvimento sofreram 

algumas melhoras, porém ainda com predominância de municípios com baixo 

desenvolvimento rural. 

Portanto, as realidades econômicas, sociais e ambientais distintas, em regiões 

diferenciadas do Brasil tem aspectos em comum. O processo de desenvolvimento rural foi 

extremamente diferenciado e que apenas um pequeno grupo de municípios se destacou em 

contraposição a uma grande maioria com níveis baixos ou muito baixos de 

desenvolvimento rural, não diferente na Amazônia brasileira.  

Formam-se poucos polos de desenvolvimento rural, concentrando e atraindo 

pessoas e recursos, em detrimento de uma maioria de municípios tendendo cada vez mais 

se distanciar desses polos, intensificando sua condição de subdesenvolvimento rural. Por 

isto, a necessidade de atuação estatal como indutor do desenvolvimento a partir do 

planejamento e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural, visando 

equilibrar a região ou estado como um todo. 

Olhando os resultados para os estados, consolidou-se o Pará, Rondônia e Tocantins 

com os melhores níveis de desenvolvimento rural. Foram os únicos estados a possuírem 

localidades com desenvolvimento rural muito alto, representando 2,90% do total. Esses três 

estados sempre concentraram os melhores indicadores sociais e econômicos, justificando os 

melhores níveis de desenvolvimento rural aqui encontrados. 

Especificamente no Pará, Santos (2015) verificou que foram nas Regiões de 

Integração Metropolitana, Guamá e Rio Capim que se concentraram os melhores níveis de 

desenvolvimento rural. Essas regiões localizam-se nas regiões Nordeste e Leste do Pará e 
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guardam entre si a peculiaridade de fazerem confluências físico-espaciais, o que, conforme 

a autora, pode ter influenciado para o melhor desempenho dessas localidades, isto é, a 

proximidade tem estimulado externalidades positivas. 

Amapá e Roraima tiveram os menores IDRs. Concentraram todos os seus 

municípios entre os níveis regular, baixo e muito baixo desenvolvimento. No estado do 

Amapá verifica-se que as condições dos assentamentos rurais têm contribuído, 

sobremaneira, para esses baixos resultados. Conforme Silva, Filocreão e Lomba (2012) as 

terras dos assentamentos rurais representam uma significativa parcela do território estadual, 

pois ocupam 14,88% da área total do estado e apresentam condições precárias, estando os 

assentados, que somaram 16.044 famílias em 2012, relegados pela ação governamental. 

Os autores mostram que as precariedades dos assentamentos foram de toda ordem, 

desde problemas de infraestruturas físicas a sociais, especialmente devido a maioria desses 

assentamentos terem surgidos de forma espontânea, por meio de invasões de terras 

públicas. A falta de regularização fundiária também tem sido um dos principais gargalos, 

haja vista que impossibilita a captação de recursos financeiros junto a entidades 

financiadoras de projetos. Sem contar que a mandioca é quase que a única atividade 

econômica desenvolvida pelos assentados, um produto com baixo valor agregado e a 

produção em condições de subsistência e artesanal. 

Assim como no Amapá, em Roraima a baixa atividade agropecuária, principal 

atividade econômica do meio rural, ajuda a explicar o baixo nível de desenvolvimento rural 

do estado. Silva e Silva (2004) encontraram uma participação desse setor de apenas 4,30% 

no PIB do estado em 2000, sendo massiva a participação do setor terciário com mais de 

87,00% do PIB, especialmente com a administração pública, que cresceu de 27,50% em 

1995 para 53,70% em 2000, dentro do setor de serviços e comércio, a chamada economia 

do “contracheque”.  

A alta concentração de recursos e pessoas na capital de Roraima também acaba 

sendo um determinante para o baixo nível de desenvolvimento no decorrer dos outros 

municípios do estado. Staevie (2012, p. 151) revela que só a capital Boa Vista “[...] 

responde por mais de 70,00% do Produto Interno Bruto estadual, concentra 80,00% dos 
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estabelecimentos comerciais, responsáveis por aproximadamente 70,00% das atividades 

privadas do estado [...]”. 

O estado do Amazonas também demonstrou um resultado insatisfatório. Foram 

46,77% dos seus municípios com desenvolvimento rural muito baixo, proporcionalmente, o 

maior entre os demais. Os fatores que justificam esses resultados se assemelham aos do 

Amapá, isto é, forte presença no campo de produção familiar com características de 

subsistência e modelos de produção arcaicos, atrelados a baixa capitalização dos produtores 

rurais e falta de infraestruturas sociais e físicas. 

Por outro lado, o estado de Rondônia tem se destacado na região, especialmente em 

relação à produção agropecuária e indicadores sociais. Esse fato tem proporcionado 

melhores condições de vida ao homem do campo, principalmente com o aumento de renda 

e de infraestruturas sociais, o que gera bem-estar e qualidade de vida. Os indicadores 

municipais de desenvolvimento rural expressaram claramente esses resultados. Como visto 

na Tabela 2, dentre os 52 municípios do estado, somente dois deles se apresentaram nos 

estágios de baixo ou muito baixo desenvolvimento, respectivamente, Ji-Paraná e Guajará-

Mirim.  

De modo geral, foram identificados dois padrões principais de desenvolvimento 

rural na região. O primeiro concentrou os estados mais ao Norte e a Oeste da região, em 

que Acre, Amazonas, Amapá e Roraima compuseram esta porção territorial. O segundo 

decorreu da porção Leste e Sul da Amazônia brasileira, integrado pelos estados de 

Rondônia, Pará e Tocantins. 

Os estados do Acre, Amapá, Amazonas e Roraima não apresentaram nenhum 

município na classificação de desenvolvimento rural muito alto, realçando o déficit e a 

heterogeneidade regional. Foram apenas 5 municípios na categoria de desenvolvimento 

rural alto, predominando os municípios com baixo ou muito baixo nível de 

desenvolvimento.  

Estes 4 estados concentram graves problemas sociais e econômicos. Mormente, são 

os estados com os menores rendimentos agropecuários e acesso a serviços sociais básicos. 

Destacam-se ainda pela baixa ocupação humana e exploração econômica rural, rendendo-

lhes as menores densidades demográficas (LOBÃO, 2018).  
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Não obstante, são afetados ainda por questões de isolamento geográfico em muitas 

unidades municipais, comprometendo o acesso a serviços básicos, como de saúde, 

educação, infraestrutura, segurança ou mesmo a mercados para escoamento de produção. 

No Acre, por exemplo, como explicam Silva et al. (2012), existem municípios que só são 

acessados por meio de transporte aéreo ou navegando pelos rios, como é o caso de Santa 

Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.   

O segundo padrão à Leste e Sul da região estudada, integrado por Pará, Rondônia e 

Tocantins, englobam os melhores níveis de desenvolvimento rural. Estes três estados estão 

cada vez mais inseridos na fronteira agrícola de produção brasileira e têm cada vez mais 

atraído pessoas de outros locais do país, inclusive, dos demais estados da região, sempre em 

busca de novas oportunidades e com maiores qualificações.  

Outro fato tem sido a chegada de grandes investimentos agropecuários dominados 

pela produção pecuária e, mais recentemente, pela incorporação da produção de soja. Esta 

última, uma commodity com amplo mercado consumidor interno e externo e que só tem 

crescido nos últimos anos. 

 

Distribuição do desenvolvimento rural nos municípios da Amazônia brasileira 

 

A Figura 1 permite entender melhor os dois padrões de desenvolvimento rural 

encontrados na região Norte brasileira, expostos anteriormente, bem como a distribuição 

desse desenvolvimento no território analisado. Ainda permitiu identificar 3 principais polos 

de desenvolvimento rural, um relacionado ao Centro-Leste de Rondônia, outro a 

nordeste/leste do Pará e o último a sudeste do Pará indo até o Noroeste tocantinense.  
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Figura 1. Distribuição do desenvolvimento rural nos municípios da Amazônia brasileira e 

os principais complexos agrários da região. 
Fonte: Resultado da pesquisa, 2018. 

 

Costa (2008) e Costa e Fernandes (2016) estudaram a dinâmica agrária e 

desenvolvimento sustentável na Amazônia, no período de 1990 a 2006, observaram 

resultados semelhantes aos aqui encontrados para os principais sistemas agrários da região. 

Os locais com as maiores atividades econômicas rurais, ou seja, com as maiores 

participações no Valor Bruto de Produção (VBP), explicaram os melhores níveis de 

desenvolvimento dos estados de Rondônia, Pará e Tocantins. 

Pode-se observar que as concentrações das melhores infraestruturas sociais estão 

nos estados com os melhores rendimentos econômicos, em virtude da intensa ocupação 

demográfica e exploração econômica, os quais estão diretamente associados a presença das 

rodovias federais como é o caso da BR 364 e a BR 153, principais vias de acesso à região. 

São nesses espaços aonde vão se desenvolver os melhores serviços educacionais, de saúde, 

de lazer, de acesso as infraestruturas básicas como saneamento, água encanada e energia 

elétrica. Sem contar que são nessas localidades, ainda, onde os principais serviços da 
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administração pública se instalam e possibilitam a atividade direcionada do Estado. Tudo 

isto findando por explicar a atual distribuição do desenvolvimento rural na Amazônia.  

Conforme Costa (2008) e Costa e Fernandes (2016), por ordem de importância, são 

as mesorregiões Sudeste Paraense (PA), a Leste Rondoniense (RO), a Centro Amazonense 

(AM), a Ocidental do Tocantins (TO) e a Nordeste Paraense (PA) as que mais têm 

contribuído para o desenvolvimento da economia rural na região Norte. Estas cinco 

mesorregiõesrepresentaram 59,40% do VBP, 57,80% das terras apropriadas, 65,80% das 

terras utilizadas e 58,00% de toda a mão de obra empregada no setor rural da região. 

A mesorregião Sudeste Paraense tem se constituído como o principal e mais 

complexo sistema agrário da região, em que predominam atividades patronais relacionadas 

a pecuária de corte. Atividades estas que concentraram grandes projetos financiados pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a partir de meados da 

década de sessenta, explicando sua predominância no contexto regional (COSTA, 2008; 

COSTA; FERNANDES, 2016). Costa (2012) explica que é nessa mesorregião onde tem se 

constatado uma extraordinária dinâmica dentro da Amazônia brasileira. 

Entre os anos de 2004 a 2006, esse sistema representou 55,00% do Valor Bruto de 

Produção Rural (VBPR) médio e tem cada vez mais evoluído. A mesorregião Sudeste 

Paraense, sozinha, concentrou 21,00% de todo o VBP do setor rural do Norte brasileiro e 

13,90% dos empregos rurais. Portanto, é a mesorregião com maior dinâmica e 

complexidade da região Norte (COSTA, 2008; COSTA; FERNANDES, 2016). 

Vale destacar também que no Sudeste Paraense as atividades minerais sempre 

tiveram um histórico muito forte. Isto contribuiu para a acumulação de capital na 

mesorregião. Nas décadas de 40 e 50 houve uma intensa exploração de diamantes 

(VELHO, 1972). Além disto, ocorreu a chamada corrida do ouro de Serra Pelada na década 

de setenta, bem como a instalação, na década de 80, da Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), explorando metais ferrosos, especialmente no município de Carajás. 

O município de Marabá tem se consolidado como polo regional no Sudeste 

Paraense. Trindade Júnior (2012, p. 7) explica que esse município “[...] vem sendo lócus de 

grandes investimentos na região, pela importância produtiva, comercial, distribuição de 

serviço e liderança política no Sudeste Paraense, tornando-se, com isso, uma (cidade) das 
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mais importantes no ranking econômico do estado do Pará [...]”. O autor adiciona a 

importante concentração e conurbação urbana, viária e elétrica desse município na 

Amazônia Oriental, assentado, principalmente, na atividade agropecuária, na indústria 

mínero-metalúrgica e no extrativismo vegetal e mineral.  

O Leste Rondoniense é segundo sistema agrário mais importante da região. 

Conforme Costa (2008) e Costa e Fernandes (2016), ao contrário da mesorregião anterior, 

tem no produtor camponês seu principal agente rural. Esse produtor camponês vincula-se a 

pecuária leiteira e culturas permanentes.  

A produção desse sistema agrário representou 59,00% do VBP rural médio, entre 

2004 e 2006. No entanto, a pecuária de corte patronal também teve uma boa participação 

no VBP dessa mesorregião, com 30,00% do total. No somatório, estas duas atividades 

concentraram quase 90,00% do total do VBP. A rodovia BR – 364 justifica a maioria 

desses resultados, pois tem atuado como verdadeiro corredor de desenvolvimento no 

estado. 

O terceiro sistema agrário destacado por Costa (2008) foi o Centro Amazonense e 

dominou-se por pequenos produtores, com destaque para o setor de sistemas agroflorestais. 

Este setor apresentou participação de 35,00% do VBP, seguido pela pecuária leiteira e de 

cultura permanente, com 33,00% do VBP, e pela pecuária de corte, com 23,00% do VBP. 

Aqui destacam os municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Presidente Figueiredo e Rio 

Preto da Erva com alto desenvolvimento rural. 

A mesorregião Ocidental do Tocantins, semelhantemente a Sudeste Paraense, até 

por questões de proximidade, tem na pecuária de corte do tipo patronal sua principal 

atividade econômica. A produção bovina de corte concentrou o resultado massivo de 

77,00% do VBP no ano de 2006. Porém este sistema empregou somente 5,00% da mão de 

obra rural, com uma participação regional de 10,30% do VBP rural (COSTA, 2008; 

COSTA; FERNANDES, 2016). 

Assim como a mesorregião Centro Amazonense, Costa (2008) e Costa e Fernandes 

(2016) mostraram que a Nordeste Paraense teve como sistema principal de produção 

sistemas agroflorestais, com 44,00% do VBP, e pecuária leiteira e culturas permanentes, 

com 24,00% do VBP da mesorregião em 2006. A formação é de pequenos produtores, em 
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que esta produção camponesa concentrou 6,60% do VBPR da região Norte e empregou 

14,50% do total de trabalhadores rurais da região. 

Para Becker (2005) o território amazônico possui três macrorregiões principais. A 

primeira, comumente chamada de “arco de fogo”, em que a autora prefere denominar de 

arco de povoamento consolidado, concentrando os estados de Rondônia, Sul e Leste do 

Pará, Mato Grosso e Tocantins. É aqui onde se encontram as grandes cidades, as maiores 

densidades demográficas, as estradas e o cerne da economia. Não diferente, os melhores 

níveis de desenvolvimento rural.  

A segunda macrorregião Becker (2005) chama de Amazônia Central e abarca o 

restante do Pará. É a porção territorial que a autora julga ser a mais vulnerável na 

Amazônia atualmente. Ocorre nesta região duas frentes localizadas, bem como comporta 

eixos e estradas que a inserem no campo de visão dos exploradores econômicos.  

A terceira e última é a Amazônia Ocidental, esta, por sua vez, é a mais preservada. 

Consolida-se como uma fronteira política com grande resistência à destruição da floresta e 

exploração dos recursos naturais, com mera exceção do polo isolado da Zona Franca de 

Manaus e concentrando povoamentos pontuais (BECKER, 2005). Vale ressaltar que é na 

Amazônia Ocidental aonde se verificou os menores níveis de desenvolvimento rural, muito 

decorrente da baixa exploração econômica e predominância de matas e florestas nativas. 

Diante dessas evidências, realça-se a necessidade de promoção de políticas públicas 

de desenvolvimento rural de forma localizada, especialmente nos municípios da porção 

Oeste e Norte do território da Amazônia brasileira. São regiões deprimidas e que se 

encontram em um círculo vicioso de subdesenvolvimento, logo carecem de intervenções 

externas com base nos princípios da sustentabilidade, pois hoje é a região com melhor 

qualidade ambiental do país. 

Para Patrício e Gomes (2012) a participação da comunidade local no planejamento 

das políticas de desenvolvimento rural deve ser o principal fator para se alcançar uma base 

sustentável. As perspectivas e ações a serem traçadas devem partir dos atores locais, pois 

ninguém melhor do que eles para saberem suas reais necessidades e o respeito à natureza.  

Oliveira e Carleal (2013) enfatizam, também, que é imprescindível a promoção do 

desenvolvimento amazônico a partir de uma visão macro. A integração da região 
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amazônica em escala nacional e internacional, deixando a região de ser pensada como uma 

área isolada e distinta, é uma estratégia inexorável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse artigo foi o de medir e analisar o nível e distribuição do 

desenvolvimento rural dos municípios da Amazônia brasileira na década 2000. Para tanto, 

foi calculado o Índice de Desenvolvimento Rural para os municípios da região. 

Com o IDR produzido, notou-se uma média regional de 0,396, ficando 215 

municípios com resultado igual ou superior à média, isto é, 47,88% do total de 449 

unidades locais. Outro fato encontrado foi a grande disparidade do IDR entre os 

municípios, presenciados pelo coeficiente de variação, que resultou em um valor elevado de 

41,76%, dentre os 449 municípios.  

Portanto, o que se verificou foi a presença de localidades com níveis de 

desenvolvimento rural muito distintos no contexto regional, aonde uns demonstraram altos 

níveis de desenvolvimento em detrimento de outros com muito baixo nível. Um processo 

desigual de distribuição regionalmente, tornando a região com uma alta heterogeneidade no 

desenvolvimento rural, isto tanto interestados como intraestados.  

Nos resultados dos estágios de desenvolvimento predominaram as classes de regular 

e baixo desenvolvimento rural. As somas destes dois estágios representaram mais de 

67,00% da região, ou seja, no contexto geral, é baixo o nível de desenvolvimento rural na 

Amazônia brasileira.  

Pará, Rondônia e Tocantins foram os únicos estados que possuíram localidades 

classificadas com desenvolvimento rural muito alto. Os piores resultados ficaram com os 

estados do Amapá e Roraima, estando todos os seus municípios classificados entre regular 

e muito baixo nível de desenvolvimento rural. O Amazonas também concentrou um 

resultado ruim, haja vista que mais de 46,00% das suas unidades municipais estavam com 

desenvolvimento rural muito baixo. 

De maneira geral, ficou evidenciado dois grandes padrões principais de 

desenvolvimento rural na região. Um mais a Oeste e Norte com os menores níveis de 
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desenvolvimento, congregando os estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima, e o outro 

a Sul e Leste da Amazônia brasileira, representados pelos estados de Rondônia, Pará e, em 

menor medida, Tocantins, com os melhores resultados. Adiciona-se que, além dos dois 

grandes padrões, foram detectados 5 polos principais de desenvolvimento rural: o Sudeste 

paraense, o Centro/Leste rondoniense, Centro amazonense, Ocidental do Tocantins e 

Nordeste paraense, em ordem de importância. 

Diante de tudo isto se verifica a necessidade de esforços, por parte do poder público, 

na disseminação do desenvolvimento rural no sentido Leste/Sul para Oeste/Norte da região, 

especialmente com a aplicação de políticas públicas rurais capazes de promover o 

desenvolvimento nas regiões deprimidas. Essas regiões se encontram em um círculo vicioso 

de desenvolvimento e precisam ser induzidas para superação dessa condição. 

Ademais, julga-se necessário o estímulo de transbordamentos entre os municípios já 

consolidados, como é o caso dos 5 principais polos considerados. No caso de Rondônia, por 

exemplo, já se verifica um espraiamento em direção ao Leste acreano, seguindo o fluxo da 

rodovia BR-364. 
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NOTAS SOBRE A ECONOMIA RURAL DA REGIÃO NORTE BRASILEIRA 

 

NOTES ON THE RURAL ECONOMY OF THE BRAZILIAN NORTHERN REGION 

 

Mário Sérgio Pedroza Lobão4 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

  

Resumo: A população dos estados da região Norte do Brasil ainda tem no meio rural uma 

forte ligação de sobrevivência e dependência econômica. Conforme o censo demográfico 

de 2010, mais de 26% da população regional ainda viviam nesse espaço. Assim, objetivou-

se entender melhor o comportamento da economia rural na região e seus estados 

componentes na década de 2000. Para isso, foram analisados dados referentes a produção 

agrícola e pecuária. A base de dados foi o último censo agropecuário de 2006. Como 

principais resultados verificou-se que a produção bovina é a principal atividade rural na 

região, existe uma baixa produtividade da terra nas propriedades rurais, especialmente nos 

estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Os estados do Pará, Rondônia e Tocantins 

apresentam os melhores indicadores e concentraram os maiores volumes de produção das 

atividades econômicas rurais da região, com destaque ao Pará. Esses três últimos estados 

estão diretamente inseridos na atual fronteira agrícola de produção. 

 

Palavras-chave: Economia Rural. Análise Econômica. Região Norte Brasileira. Censo 

Agropecuário. 

 

Abstract: The population of the states of the Northern region of Brazil still has in the rural 

environment a strong connection of survival and economic dependence. According to the 

demographic census of 2010, more than 26% of the regional population still lived in this 

space. Thus, the objective was to better understand the behavior of the rural economy in the 

region and its component states. For this, data on agricultural and livestock production. The 

database was the last agricultural census of 2006. As main results, it was verified that cattle 

production is the main rural activity in the region, there is a low productivity of land in the 

rural properties, especially in the states of Acre, Amazonas, Amapá and Roraima. The 

states of Pará, Rondônia and Tocantins present the best indicators and concentrated the 

largest production volumes of rural economic activities in the region, with a highlight being 

Pará. These last three states are directly embedded in the current agricultural frontier of 

production. 

 

Keywords: Rural Economy. Economic Analysis. North Brazilian Region. Agricultural 

Census. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia rural brasileira tem suas atividades diretamente ligadas ao setor 

primário da economia. Varia desde a produção agropecuária até indústria extrativa e 

complexos agroindustriais.  

A região Norte segue o mesmo caminho. Se verifica um predomínio, por exemplo, 

da exploração da pecuária, minérios e de algumas culturas agrícolas como a mandioca, o 

milho, o arroz e mais recentemente a incorporação, ao sul da região, da produção de soja, 

com destaque aos estados de Rondônia, Tocantins e Pará. 

Costa (2012) informa que a região Norte já possui uma economia rural com 

dinâmica e amplitude próprias. Nos últimos 17 anos, entre 1995 e 2007, a economia da 

região cresceu a taxas médias elevadas de cerca de 5% a.a.  

Enfatiza que, por exemplo, o Valor Bruto de Produção agropecuário Rural (VBPR) 

cresceu de 5,5 para 9,0 bilhões de reais, no interregno de 1995 a 2007. Na geração de valor 

adicionado (lucros e salários), em 2007, a economia do Norte brasileiro alcançou o 

montante de 16,5 bilhões de reais.  

Desse total foram “[...] 41% retidos no setor rural por camponeses, fazendeiros e 

assalariados; 26% pelas economias urbanas locais; 11% pelas economias urbanas estaduais 

e 21,5% que transbordaram para o resto da economia nacional” (COSTA, 2012, p. 246). 

Comprovando a importância que as atividades rurais ainda têm na geração de renda à 

população residente nesta porção da Amazônia brasileira. 

Portanto, dentre as macrorregiões brasileiras, a região Norte ainda tem no setor rural 

da economia uma forte base de sustentação econômica. Destaca-se a produção bovina como 

principal atividade econômica rural da região. 

O Norte brasileiro conta com sete unidades federativas: Acre, Amapá, Amazonas, 

Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, integradas por 450 municípios (IBGE, 2018). 

Concentrou, em 2010, uma população de 15.864.454 habitantes, estando 26,47% destes 

residindo no meio rural (IBGE, 2010), colocando-a como a região brasileira com maior 
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quantitativo de pessoas morando no ambiente rural e reforçando o peso que a economia 

rural tem no contexto regional. 

Outra peculiaridade da região Norte é sua concentração no bioma Amazônia. Dos 

seus 3.874.625,80 km2 de extensão territorial, 93,39% estão inseridos nesse Bioma. Com 

exceção do estado de Tocantins, que apresenta apenas 8,99% do seu território com esse tipo 

de vegetação, todos os outros estados da região concentram mais de 98% do bioma 

amazônico dentro dos seus limites territoriais (LEMOS; SILVA, 2011). 

 Diante dessas alegações preliminares é que se motiva por desvendar e responder a 

questionamentos como: quais os principais elementos basais da economia rural do Norte do 

Brasil? Como tem se comportado a participação dos estados na economia rural da região? 

Indicadores econômicos e de produtividade agrícola têm sido favoráveis? A capitalização 

dos produtores ocorre na região estudada? Além destes, outros questionamentos indiretos 

perpassam ao longo das discussões levantadas. 

Assim sendo, objetiva-se conhecer/entender o comportamento econômico do meio 

rural da região Norte do Brasil e seus estados componentes. São aspectos relacionados a 

produtividade do trabalho, produção agropecuária, produtividade agrícola, indicadores 

econômicos rurais e capital que sustentam as análises e possibilitam traçar um panorama 

econômico regional, a partir do Censo Agropecuário de 2006. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com levantamentos de dados secundários de 

bases oficiais do estado brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

por meio do último Censo Agropecuário, ano 2006. Para tanto, são utilizados recursos de 

estatísticas descritivas, produção de mapas temáticos, tabelas e gráficos. Esses recursos 

metodológicos permitem explorar e analisar, com clareza e objetividade, os aspectos 

econômicos rurais da região em estudo. 

Além desta introdução, o texto concentra uma segunda seção em que são 

apresentados a discussão sobre a produtividade do trabalho rural, a produtividade da terra e 

produção agrícola, a produção pecuária, indicadores econômicos rurais e a capitalização de 

produtores rurais na região Norte do Brasil. Por fim, as considerações finais sumarizam 

toda a pesquisa. 

 



 

1837 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

ECONOMIA RURAL DA REGIÃO NORTE BRASILEIRA: UMA ANÁLISE 

EXPLORATÓRIA 

 

Produtividade da terra e produção agrícola 

 

A produtividade da terra é um importante indicador para o entendimento da 

dinâmica econômica da região Norte do Brasil e dos seus estados. Para isto, optou-se pela 

utilização e cálculo da produtividade da terra das duas principais culturas agrícolas 

desenvolvidas na região, a mandioca e o milho, conforme disposto na tabela 1 e 3. Estão 

colocadas a área colhida, a quantidade produzida e a produtividade das respectivas culturas. 

  Em relação a plantação de mandioca, observou-se que foram produzidas 3.797.267 

toneladas em uma área colhida equivalente a 533.168 ha na região como um todo. Como 

resultado obteve-se uma produtividade regional de 7,12 ton./ha para esta cultura. 

O Pará foi o maior produtor de mandioca da região Norte. Concentrou uma 

produção de 3.075.910 toneladas, correspondendo a 81% de toda a produção regional. No 

entanto, não foi o produtor mais eficiente em termos de produtividade. Ficou em segundo 

colocado, perdendo para o estado do Acre, que apresentou a maior produtividade da região 

com 9,74 ton./ha. 

 

Tabela 1. Área colhida, quantidade produzida e produtividade da plantação de mandioca 

nos estados da região Norte brasileira, 2006. 
  MANDIOCA 

  Quant. Prod. Área colhida Produtividade  

AC 198.061 20.325 9,74 

AP 16.235 2.583 6,29 

AM 359.968 157.186 2,29 

PA 3.075.910 329.967 9,32 

RO 92.280 13.443 6,86 

RR 6.721 4.097 1,64 

TO 48.093 5.567 8,64 

Região 3.797.267 533.168 7,12 

    Fonte: Censo Agropecuário/IBGE, 2006. 
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Conforme Fapespa (2015) a mandioca é produto com maior volume de produção no 

Pará, dentre todos os demais. Em 2013, por exemplo, essa cultura correspondeu a 40,6% do 

valor total de produção agrícola do estado, seguida por soja (9,2%), banana (7,6%), 

pimenta-do-reino (6,7%), milho (6,6%), cacau (6,2%), dendê (4,9%), abacaxi (4,9%) e 

arroz (2,4%).  

Esse resultado não é diferente quando observado a quantidade produzida e área 

colhida, uma vez que a mandioca teve mais de 48% de participação de produção em relação 

as demais culturas e uma área colhida de mais de 26%, ficando o milho em segundo lugar 

com 19,13%, em 2013. A mandioca tem toda essa expressividade em decorrência de está 

diretamente relacionada ao hábito alimentar da população do estado, assim como acontece 

com o restante da região Amazônica, e ter agricultores familiares como principais 

produtores (FAPESPA, 2015). 

IBGE (2013) mostrou que a maior produção dessa raiz no Pará se concentrou no 

município de Acará, na Mesorregião Nordeste Paraense. Mas, vale lembrar, que a produção 

de mandioca acontece em todo o estado, inclusive lhe colocando como o maior produtor 

nacional. 

O segundo maior produtor da região é o Amazonas. Conforme Almundi e Pinheiro 

(2015), em 2013, a plantação de mandioca no estado teve destaque frente as outras culturas, 

tanto em relação as áreas plantadas como colhidas. Essa é uma cultura altamente difundida 

em todos os municípios do estado, assim como destaca-se por compor a maior produção 

entre comunidades ribeirinhas e de terra firme. Apresentou o maior valor de contribuição 

agropecuário em 2013, com 35,6% do total e teve o município de Manacapuru como o 

maior produtor. 

No entanto, apesar desse destaque na produção, se verificou uma baixíssima 

produtividade da mandioca no Amazonas. Foi um índice de apenas 2,29 ton./ha, ficando na 

penúltima colocação, somente à frente de Roraima. Esse resultado mostra o quanto o estado 

ainda pode ganhar, caso trabalhe para otimizar a produção de mandioca nos municípios. 

Roraima e Amapá foram os estados que menos produziram mandioca na região, 

apesar de no Amapá a produção de mandioca ser a principal cultura desenvolvida 

(LOMBA; SILVA, 2014). Domingues (2004) advoga que a mandioca assume papel tanto 
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econômico como social no Amapá, principalmente com a fixação do homem no campo, 

servindo de alimentação e atividade geradora de renda para pequenos agricultores.  

 A baixa produção da cultura de mandioca no estado de Roraima se dá pela 

valorização de outras culturas temporárias, especialmente grãos, como é o caso da produção 

de arroz, com posição de destaque na economia rural roraimense. A produção da mandioca 

é, normalmente, para subsistência e atendimento do mercado local, com destaque aos 

municípios de Rorainópolis, Cantá e Alto Alegre (IBGE, 2005). 

Os estados de Tocantins e Rondônia também não se destacaram na produção desta 

cultura, mesmo sendo uma das principais culturas desenvolvidas regionalmente, e ambos 

estarem entre os maiores produtores agrícolas da região. Os dois estados têm cada vez mais 

se engajado em outras plantações agrícolas como é o caso da soja, que vem crescendo 

vertiginosamente. 

 Em relação à produção de milho, cabe esclarecer que, apesar de ser uma das 

plantações mais colhidas na região, não são todos os municípios que atuaram na sua 

produção. Foi o caso de municípios nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins 

que possuíam respectivamente, 07, 11, 14 e 12 municípios que não plantaram milho no ano 

e nos dados analisados. A tabela 2 apresenta os resultados para esta cultura. 

Na região foram produzidas 674.020 toneladas de milho em uma área 

correspondente a 279.910 hectares de terra. Como resultado teve-se uma produtividade de 

2,41 ton./ha, resultado bastante inferior àquele encontrado para a colheita de mandioca.  

Assim como na plantação de mandioca, o Pará também foi o maior produtor de 

milho da região, concentrou 43,70% de toda a produção regional. Apesar disso, FAPESPA 

(2015) esclarece que, dentre suas culturas temporárias, o milho figurou na terceira 

colocação de participação em termos de volume de produção no ano de 2013. É uma 

cultura que vem ganhando destaque com o tempo, assim como a soja, que ficou em quarto 

lugar. Os municípios de Dom Eliseu, Paragominas e São Félix do Xingu foram os 

principais produtores no estado com participação, em 2013, de 10,68%, 7,17% e 6,16%, 

respectivamente. 

 A produção de grãos no Pará tem crescido significativamente devido alguns fatores, 

como boas condições edafoclimáticas e posição geográfica do estado. Essas condições 
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diferenciadas têm lhe rendido vantagens competitivas excepcionais, inclusive proximidade 

ao mercado internacional, proporcionando, por exemplo, uma valorização de 10% no preço 

da soja com redução no custo de transporte (FAPESPA, 2015). 

 

 

 

Tabela 2. Área colhida, quantidade produzida e produtividade da plantação de milho nos 

estados da região Norte, 2006. 
  MILHO 

  Quant. Prod. Área colhida Produtividade  

AC 83.038 31.472 2,64 

AP 806 623 1,29 

AM 20.649 16.260 1,27 

PA 294.578 122.986 2,40 

RO 155.734 66.075 2,36 

RR 15.740 6.899 2,28 

TO 103.475 35.595 2,91 

Região 674.020 279.910 2,41 

   Fonte: Censo Agropecuário/IBGE, 2006. 

 

Fatores relacionados a modernização na produção agrícola do Pará também ajudam 

a explicar a forte expansão de grãos no estado, como é o caso da soja, milho e arroz. 

Barbosa e Falesi (2011) ressaltam que a mecanização agrícola, espécimes melhorados 

geneticamente e adaptados à região, plantio direto e integração com a pecuária tem 

favorecido a expansão desses grãos. 

Rondônia e Tocantins ficaram em segundo e terceiro lugar na produção do milho, 

com percentual de 23,11% e 15,35%, respectivamente. Os demais estados somaram apenas 

17,84% do total da produção desta cultura. Em Rondônia, de acordo com Franzin e 

Almeida (2015), a produção do milho ocupou a terceira posição entre as culturas 

temporárias em 2013. Foi uma participação de 11% da produção total de lavouras 

temporárias e apresentou uma produtividade de 3.044 kg/ha, naquele ano. Essa 

produtividade, os autores consideraram extremamente baixa e sendo a falta de tecnologia 

na produção um dos principais fatores de limitação. 

Cruz, Morais e Almeida (2009) revelaram que a produção do milho em Tocantins 

ocupou a terceira cultura de maior produção, atrás da soja e arroz em 2006. Essa cultura 
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tem perdido área de produção para a soja, uma vez que esta última tem apresentado preços 

pagos ao produtor melhores que o do milho, assim como mostra maior liquidez e garantias 

de comercialização, sem contar que tem a cadeia de aves e suínos como atividades de 

influência na produção da soja, seja direta ou indiretamente. 

Apesar da perda de espaço para a soja, a produção do milho nesse estado tem tido 

crescimento ascendente ao longo dos anos. Sobre isso, Cruz, Morais e Almeida (2009) 

explicam que a produção do milho quase dobrou entre 1996-2007, em que a expansão de 

área cultivada associados com a ampliação de incentivos fiscais foram os fatores que mais 

explicaram esse aumento de produção, especialmente com a isenção de ICMS a partir de 

1997. Estes fatos também proporcionaram o aumento da produtividade, passando de um 

rendimento médio de 1.436 kg/ha para 2.024 kg/ha de 1996 a 2007, isto é, um ganho de 

41%, onde as regiões Sudeste e Sudoeste do estado são as maiores produtoras.    

No Amapá a produção de milho, assim como as demais culturas, tem como 

principal função a subsistência dos pequenos produtores. O excedente da produção é 

comercializado no mercado interno, nas pequenas feiras de produtores rurais. A produção 

desse grão, em vias de regra, sempre se dá consorciada com a produção de mandioca, 

ambas com processo produtivo tradicional, em que se vê o uso de pouca tecnologia, 

limitações de armazenamento e comercialização, resultando em baixa produtividade 

(DOMINGUES, 2004). 

 O Amazonas não tem tradição na produção de milho, teve uma produção maior 

apenas que os estados do Amapá e Roraima. Conforme Almudi e Pinheiro (2015), a cultura 

do milho no Amazonas tem se concentrado mais ao sul do estado nos municípios de Apuí, 

Boca do Acre e Lábrea, porém não existe uma produção concentrada em apenas um 

município, como tem ocorrido com outras culturas como o Abacaxi em Itacoatiara, a cana 

de açúcar em Presidente Figueiredo e a melancia em Manicoré.    

Em ordem decrescente de importância, os estados de Tocantins, Acre, Pará, 

Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas, apresentaram às maiores produtividades da 

cultura do milho por hectare. Portanto, diante dos dados das duas principais culturas 

produzidas na região Norte, verificou-se que Pará, Rondônia e Tocantins concentraram a 
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maior parte da produção agrícola da mandioca e do milho, ou seja, 84,70% da produção de 

mandioca e 82,16% da produção do milho. 

Esses resultados poderiam ainda serem melhores, porém a baixa produtividade 

regional acaba por limitar o crescimento da produção agrícola. Castro (2013) afirma que, 

no geral, existe uma baixa produtividade na maioria das cadeias produtivas agropecuárias 

da região. Para ele esses resultados são decorrentes, principalmente, de questões como crise 

de investimentos e dificuldades de intensificação dos sistemas produtivos, por parte dos 

agricultores. Soma-se a isto as questões ambientais, deficiência logística, atraso 

tecnológico, falta de crédito, falta de assistência técnica, entre outros fatores condicionantes 

existentes na região que precisam ser melhorados. 

 

Produção pecuária 

 

Mesmo com a forte expansão da produção de grãos na região, ainda é na pecuária 

que a economia rural da Amazônia brasileira tem se sustentado. Esta representa a principal 

atividade desenvolvida no meio rural nortista e hoje a Amazônia é, sem dúvida, grande 

exportadora de carne para o restante do Brasil (CARRERO et al., 2015). Essa atividade é a 

que mais tem contribuído para o aumento do valor bruto de produção agropecuário da 

região. A tabela 3 revela os dados sobre a produção pecuária na região e nos estados.  

Conforme Barros et al. (2002), a inserção da pecuária na região como atividade 

produtiva, iniciou-se em grande escala na década de 60. Foi com a saturação dos limites de 

produção no cerrado brasileiro e com a criação de infraestruturas como rodovias, a partir de 

incentivos do governo militar brasileiro, que a atividade se consolidou regionalmente. 

 A produção bovina no Norte do Brasil, principal proteína animal da pecuária 

nortista, contou com um efetivo total de 32.564.287 cabeças de boi em 2006. Representou 

18,49% do efetivo nacional. Os bubalinos, por sua vez, concentraram 67,85% de toda a 

produção brasileira. Na ordem de participação, seguem-se os suínos, ovinos, aves e 

caprinos, com 5,13%, 3,40%, 2,66% e 1,97% de participação na pecuária do Brasil, 

respectivamente. 
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Tabela 3. Efetivo da pecuária na região Norte brasileira, por estado e região em 2006. 
  Bovinos Bubalinos Caprinos Ovinos Suínos Aves 

Acre 1.736.100 2.100 7.298 47.878 120.591 1.440.641 

Amapá 78.815 171.857 1.289 2.356 14.537 52.351 

Amazonas 1.170.638 43.637 15.093 53.524 145.135 2.551.067 

Pará 13.933.883 371.740 75.869 181.886 705.523 16.583.799 

Rondônia 8.542.726 4.320 10.987 88.262 317.396 4.903.801 

Roraima 536.396 105 5.963 25.659 42.970 314.076 

Tocantins 6.565.729 6.800 23.249 81.897 252.776 4.542.398 

Região 32.564.287 600.559 139.748 481.462 1.598.928 30.388.133 

Brasil 176.147.501 885.119 7.107.613 14.167.504 31.189.351 1.143.455.814 

Fonte: Censo Agropecuário/IBGE, 2006. 

 

Nos estados verificou-se que, na produção de gado, o Pará deteve o maior efetivo 

bovino. Contou com um total de 13.933.883 cabeças de gado, uma faixa de quase 43% do 

efetivo regional. Este estado também dominou a produção dos demais animais 

componentes da pecuária nortista. 

Em dados atualizados, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do 

Pará (FAPESPA, 2015) mostrou que a participação do rebanho bovino na matriz 

econômica primária do estado do Pará representou 54% do total. Apresentou ainda o quinto 

maior rebanho bovino do país, com efetivo de mais de 19 milhões de cabeças, ficando atrás 

apenas dos estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.  

Ainda conforme a FAPESPA (2015), esse expressivo resultado no rebanho paraense 

se deu, sobretudo, devido ao processo de modernização tecnológica atrelados à novos 

sistemas de produção como o pastejo rotacionado e integração lavoura/pecuária/floresta. 

Fatores como a disponibilidade de terras a preços baixos, clima favorável às pastagens, 

melhoramento genético e sanitário dos animais, assim como a qualidade da carne produzida 

permitiu e tem permitido maior competitividade do estado no mercado de carne bovina, 

tanto nacional como internacional.  

 Rodrigues e Silva (2015) mostram também que essa importância do setor pecuário 

no estado é fruto das políticas de ocupação do território, em que a expansão da atividade 

proporcionou garantir a posse da terra aos seus produtores. Outro fato, mais atual, é o 

volume de crédito agropecuário destinado a produção bovina, seu valor é muito superior 

aquele remetido a produção agrícola. Entre 2006 e 2012, a participação deste setor no uso 



 

1844 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

de crédito rural foi de 75,3%, em que o município de São Félix do Xingu foi aquele com 

maior captação desse crédito, não por acaso é o município com maior rebanho do estado.   

Rondônia ficou em segundo lugar com 8.542.726 animais e Tocantins em terceiro 

com 6.565.729 cabeças de boi. Responderam pela parcela de 26,23% e 20,16%, 

respectivamente. Portanto, os três principais estados produtores de carne bovina somaram 

uma concentração na produção de 89,18% da região. 

No caso específico de Rondônia, Barros et al. (2002) expõem que é nas 

microrregiões de Ji-Paraná e Cacoal onde se concentram mais da metade do rebanho do 

estado. Foram cerca de 3 milhões o efetivo bovino em 2000, concentrados na porção 

Centro-Leste do estado. 

Carvalho (2008, p. 08) reforça que “[...] a evolução da contribuição do rebanho de 

Rondônia e Pará para o crescimento (%) de efetivos bovinos no Brasil pode dar a dimensão 

que a pecuária da Amazônia vem adquirindo enquanto atividade econômica consolidada e 

geradora de divisas para o país [...]”. A autora explica que Rondônia aumentou de 13% para 

28% sua contribuição no rebanho nacional, entre 1985 até a última década. Quando somado 

esses resultados aos do estado do Pará, verificou-se uma contribuição no crescimento do 

efetivo de gado nacional de 68%, realçando a importância no contexto nacional desses dois 

estados na produção pecuária. 

A força que a economia pecuária tem em Rondônia é comprovada pela sua 

participação, em termos econômicos, no Produto Interno Bruto. Apresentou uma média de 

mais de 70% de contribuição no PIB agropecuário e mais de 10% no PIB total do estado, 

entre os anos de 2002 a 2012. Uma atividade representativa e em ascensão, fruto de uma 

exploração histórica, diretamente incentivada pelo Estado a partir dos incentivos de 

assentamentos rurais dirigidos desde a década de 1970 e 80 (TABORDA, 2015). 

Cabe destacar que essa expressividade da produção bovina em Rondônia relaciona-

se, principalmente, ao gado de corte com cerca de 70% da produção, assim como nos 

demais estados amazônicos. Entretanto, a pecuária leiteira também se destaca e favorece ao 

aumento do rebanho bovino no estado, compondo a parcela restante de, aproximadamente, 

30% (SEPOG, 2014). 
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Oliveira et al. (2010) mostram que a evolução da pecuária leiteira em Rondônia tem 

se sobressaído àquela encontrada no Brasil. Por exemplo, entre 1998 a 2007, nacionalmente 

a produção de leite cresceu a uma taxa de 4,42% e em Rondônia essa produção registrou, 

no mesmo período, um crescimento médio de 10,04%, colocando o estado como um dos 

maiores produtores de leite do país e o primeiro da região Norte.  

Essa produção de leite tem no agricultor familiar seu principal agente produtivo. 

Dentro do setor em Rondônia, estima-se que a agricultura familiar represente cerca de 70% 

de toda a produção leiteira. Resultado que favorece a geração de renda e emprego à 

pequenos produtores rurais, sendo, portanto, uma atividade socialmente importante no 

estado (OLIVEIRA et al., 2010). 

O estado do Acre foi o quarto estado com maior rebanho bovino e, conforme 

Domingues (2006, p. 43), sua produção era constituída de pequenos produtores com até 500 

cabeças, somando 96% do total, porém possuindo apenas 51% do rebanho. Os demais 4% 

de produtores, portanto, concentravam 49% do rebanho, mostrando como a atividade 

pecuária é altamente concentrada no estado. De todo modo, Domingues (2006, p. 43) 

mostra que a pecuária “[...] é a atividade do setor primário com maior impacto econômico, 

social e ambiental no Estado do Acre”. 

Para a CEPAL/IPEA/GIZ (2014) a pecuária acreana é uma atividade consolidada, 

com resultados econômicos comprovados e conta com mercado local e consumidores 

potenciais na fronteira com Peru e Bolívia. Conforme as instituições, a taxa de crescimento 

do efetivo bovino acreano, em 2011, superou significativamente a do Brasil e esteve em par 

de igualdade com a da região Norte.  

Um dos fatores que explicam esse crescimento da pecuária no Acre é, sem dúvidas, 

a parte do crédito rural que é destinada a essa atividade. Este fato acaba estimulando e 

facilitando o seu desenvolvimento, bem como expandindo sua produção e favorecendo a 

entrada de novos produtores. “[...] Em quase todos os municípios analisados (do Acre), o 

crédito para a pecuária foi muito maior que o crédito para as atividades agrícolas” 

(CEPAL/IPEA/GIZ, 2014). 

No Amazonas a produção bovina não é tão significativa se comparada com os 

estados anteriormente comentados, bem como se considerado o seu tamanho territorial. A 
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produção de gado tem se concentrado na região sul, no qual corresponde por cerca de 54% 

do rebanho estadual. Os municípios de Boca do Acre, Apuí, Manicoré e Lábrea são os 

principais produtores, somando 91% da produção pecuária oriunda da região sul do estado 

(CARRERO, et al., 2015). Sem dúvida, essa expansão é fruto da proximidade com o Acre, 

Rondônia e Pará. 

O efetivo bubalino do Amazonas é o terceiro maior da região, ficando atrás apenas 

do Pará e Amapá, com destaque para o município de Autazes com 23% do rebanho 

estadual. No cenário nacional, em 2013, estes três estados configuraram a mesma 

classificação, ou seja, Pará, Amapá e Amazonas como os três maiores produtores de 

bubalinos do Brasil, com efetivos de 507.882 (38% do total), 268.903 (20% do total) e 

85.532 (6% do total) cabeças, respectivamente (ALMUDI; PINHEIRO, 2015).         

 No Pará os principais produtores de bubalinos são os municípios de Chaves 

(28,41%), Soure (23,64%), Cachoeira do Arari (7,38%) e Almeirim (6,53%). Juntos estes 

municípios somaram 66% do rebanho de búfalos, sendo na Ilha de Marajó o maior criatório 

bubalino, com 62% do estado. Foi a partir de 2007 que a criação de bubalinos começou a 

crescer, especialmente com o avanço nos estudos mostrando os benefícios nutricionais da 

carne de búfalo, inclusive o consumo da carne chamada “Baby Búfalo”, proveniente de 

animais entre 18 e 24 meses de vida (FAPESPA, 2015). 

A pecuária amapaense destaca-se não pela criação de bovinos, mas sim de 

bubalinos. Esse estado concentra o segundo maior rebanho de búfalos da região. De acordo 

com Sousa (2006, p. 18), no Amapá, “[...] O criatório de bubalino é uma atividade que se 

concentra no vale dos grandes rios do Amapá, como o rio Araguari. Sob esse ambiente 

inundável, o búfalo encontra as condições necessárias, se aproveitando da presença de 

pastagens nativas [...]. 

 Amapá (2009) acrescenta que a produção dos bubalinos, nas regiões de campos 

inundáveis do estado do Amapá, ocorre de forma extensiva e em propriedades que podem 

chegar a 1000ha, com rebanhos maiores que mil cabeças de búfalos. A exploração desta 

atividade econômica tem se dado por sistemas inadequados de produção, seja na 

alimentação, no manejo, mineralização ou saúde dos animais, contribuindo para 

instabilidades técnica, econômica e ecológica. 
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 O estado de Roraima ocupou a penúltima produção de bovinos na região, ficando à 

frente somente do Amapá, com um efetivo de 536.396 bois em 2006. Conforme IBGE 

(2005) no estado tem predominado a bovinocultura de corte em sistema semi-intensivo. 

Destacam-se as regiões sul, sudeste e noroeste do estado na produção bovina com 

predominância dos municípios de Alto Alegre, Amajari e Bonfim.    

Apesar dos números que impressionam, principalmente com Pará, Rondônia e 

Tocantins, Castro (2013), estudando a agropecuária da região Norte, observou a existência 

de indícios de baixa produtividade pecuária. Conforme o autor, menos de 1% dos 

produtores bovinos tinham suas criações em sistema intensivo (confinamento) de produção.  

A baixa quantidade de estabelecimentos que faziam uso de suplementação alimentar 

do seu rebanho também corroborava para esse atraso tecnológico. O autor explica ainda que 

é na produção extensiva, a partir do uso de grandes extensões de terras, que os produtores 

acabam por ganhar competitividade, ou seja, são ganhos de escala. Isto, por outro lado, gera 

fortes pressões ambientais, especialmente pela necessidade de abertura de novas áreas para 

o aumento da produção 

 Mesmo com uma baixa produtividade, em termos de produção por hectare, Barros 

et al. (2002), verificaram resultados surpreendentes quanto a rentabilidade da produção 

bovina. Os autores encontraram uma Taxa Interna de Retorno nas propriedades da região 

em torno de 10%. Enfatizaram que em outras regiões consideradas tradicionais na produção 

pecuária esse rendimento, normalmente, era inferior a 5%. Assim, acabaram por concluir 

que a tendência era que essa atividade tendia a ser ampliada a altas taxas na região e é 

exatamente o que tem se observado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo conhecer/entender o comportamento econômico 

do meio rural da região Norte do Brasil e seus estados componentes na década de 2000. 

Para tanto, utilizou-se de uma abordagem exploratória de análise de dados oriundos, 

principalmente, do Censo Agropecuário de 2006. Foram analisados aspectos relacionados a 
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produção agropecuária e produtividade agrícola. Assim, traçou-se um panorama econômico 

rural da região.  

Nas análises da produtividade da terra foram estudadas duas das principais culturas 

regionais, a mandioca e o milho. Em relação a produtividade da terra para a mandioca 

verificou-se que foram produzidas, em 2006, 3.797.267 toneladas em uma área 

correspondente a 533.168 ha, resultando em uma produtividade regional de 7,12 ton/ha. A 

maior produção desta cultura ficou no Pará, com aproximadamente 81% de toda a produção 

da região, porém foi no Acre que se verificou as melhores taxas de produtividade, ficando o 

estado do Pará na segunda colocação. 

Quanto a produtividade do milho verificou-se que foram produzidas 674.020 

toneladas em um faixa de terra de 279.910 hectares, isto é, uma produtividade de 2,41 

ton/ha. Esse resultado foi bem inferior ao valor da mandioca, porém o valor agregado no 

milho é muito maior, compensando sua produção.  

Assim como a mandioca, o Pará foi o maior produtor regional de milho, com 

participação de 43,70% do total da região, seguidos por Rondônia com 23,11%, e Tocantins 

com 15,35%. Em termos de produtividade da terra para o milho destacaram-se, dentre os 

demais, Tocantins, Acre, Pará e Rondônia.  

Somando a participação das duas principais culturas dos três principais estados 

produtores, Pará, Rondônia e Tocantins, ficou claro a grande concentração destes. Estes três 

estados congregaram, em conjunto, 84,70% da produção de mandioca e 82,16% da 

produção do milho. 

A produção bovina tem sido a principal atividade econômica rural da região Norte. 

Em 2006, contou com um efetivo bovino de 32.564.287, ou seja, 18,49% do rebanho 

nacional. Na criação de bubalinos a região se destacou nacionalmente, pois, foram quase 

68% do total do país.  

Assim como na produção das duas principais culturas, os estados do Pará, Rondônia 

e Tocantins detiveram as maiores produções bovinas. Ficaram, respectivamente, com 43%, 

26,23% e 20,16% do efetivo bovino da região. No somatório os três concentram 89,18% da 

economia pecuária do Norte brasileiro. 
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Portanto, diante desses resultados reforça-se a proeminente necessidade da 

desconcentração econômica rural dos estados do Pará, Rondônia e Tocantins aos demais 

estados da região. Salienta-se da importância de capitalização dos produtores rurais desses 

estados com economias rurais deprimidas, especialmente com a disponibilização de crédito 

rural, pois só assim se conseguirá aumentar suas produtividades, de forma que aumentem 

suas produções, gerem emprego e renda, culminando em maior crescimento e 

desenvolvimento econômico rural e melhorando as condições de vida da população, bem 

como ampliando a participação regional na economia primária nacional. 
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O DESENVOLVIMENTO E A SAÚDE NO OESTE DO PARANÁ 

 

DEVELOPMENT AND HEALTH IN WESTERN PARANÁ 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Karla Cristina Tyskowski Teodoro Rodrigues5  

Camila de Almeida Luca6 

Ricardo Rippel7 

 

Resumo: Visto que o efeito do desenvolvimento é complexo e multissetorial, tentativas de 

mensurá-lo devem contemplar essa complexidade de inúmeras variáveis que abarquem as 

suas dimensões, uma destas dimensões está diretamente relacionado a saúde e a qualidade 

de vida. Nesse sentido, o verifica a situação do Oeste do Paraná neste aspecto utilizando o 

Índice de desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM). E a utilização da metodologia Shif-Share para 

verificar a mudança estrutural dos municípios de 2005 para 2013 na região com os dados 

do IFDM. Verificou-se que sem relação aos dois índices, que ocorreu uma melhora no 

Oeste do Paraná, tanto no indicador geral, como em sua desagregação saúde (IFDM) e 

longevidade (IDHM). Após a aplicação do Shift-share, se identifica que dos municípios 29 

apresentaram variação positiva, com destaque para Diamante do Sul que apresentou a 

maior variação positiva e Assis Chateaubriand teve variação negativa no período de análise.  

 

Palavras-chave: Shift-Share; Desenvolvimento Municipal; Região Oeste Paranaense. 

 

Abstract: Since the development effect is complex and multisectoral, attempts to measure 

it must address this complexity of innumerable variables that encompass its dimensions, 

one of which is directly related to health and quality of life. In this sense, it verifies the 

situation of Western Paraná in this aspect using the Municipal Human Development Index 

(IDHM) and the Firjan Municipal Development Index (IFDM). And the use of Shif-Share 

methodology to verify the structural change of the municipalities from 2005 to 2013 in the 

region with the data of the IFDM. It was verified that, without relation to the two indices, 

that an improvement occurred in the West of Paraná, both in the general indicator, as in its 

health (MFI) and longevity (HMDI). After the application of Shift-share, it is identified that 

of the 29 municipalities presented positive variation, with highlight to Diamond of the 

South that presented the largest positive variation and Assis Chateaubriand had a negative 

variation in the analysis period. 

 

Key words: Shift-Share; Municipal Development; West of Paraná. 
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INTRODUÇÃO  

 

A saúde e o desenvolvimento apresentam durante a história forte ligação, este 

aspecto foi visto primeiramente com a ligação de trabalhadores saudáveis ter um 

desempenho melhor no trabalho, posteriormente aspectos como qualidade de vida da 

população nos aspectos de cuidados com mortalidade infantil, prevenção de doenças 

durante a vida e segurança de uma aposentadoria saudável, se tornaram variáveis 

impactantes no quesito de desenvolvimento de uma nação.  

Marshall (1967) mostra que com a desmercantilização do acesso a médicos e 

tratamentos de saúde tiveram resultado como a formação dos modernos sistemas de 

proteção social e da saúde, que passaram a responsabilizar-se pelo risco social de um 

indivíduo. Entendendo-se que o risco de doenças e epidemias passou a ser de 

responsabilidade coletiva, coberto por toda sociedade. Viane e Elias (2007) relatam que a 

ampliação do acesso aos serviços de saúde teve sua formação com seguros ocupacionais e 

nacionais na Europa no início do século XX, e se materializou depois da Segunda Guerra 

Mundial, com a formação dos grandes sistemas nacionais de saúde financiados por 

impostos públicos. Tendo a saúde como foco na construção dos modernos sistemas de 

proteção social, pois o adoecimento e a velhice foram para garantir assistência à saúde em 

todos os momentos do ciclo de vida, para isto ocorreu a transformação da cobertura desse 

risco em uma responsabilidade da sociedade, com foco no coletivo e respaldo do Estado.  

Gadelha (2012) expõe que ocorreram abordagens para fazer uma tentativa de 

normatização de aspectos de panoramas em relação da base teórica multilaretal por meio de 

instâncias internacionais, com destaque para o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que constituíram uma 

estratégia de ação do “Consenso Liberal”. Porém, se mostraram na posteriormente 

insuficientes, pois, este consenso dependia de estratégias nacionais de desenvolvimento 

como a brasileira. O que tem reflexo direto nas disputas políticas que ficam a cima das 

preocupações com os direitos sociais, ameaçando a sustentabilidade dos sistemas universais 

de saúde e limitando os graus de autonomia das políticas nacionais, inclusive as sociais. 
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Em relação ao Oeste do Paraná, a situação da saúde vem melhorando impulsionado 

pela melhora da pobreza, porém a região não ficou em sua posição favorável se 

comparados com a média do Estado do Paraná quando se leva em consideração a 

mortalidade infantil. No quesito de neoplaias malignas8, os dados mostraram que região 

teve menos problemas que a média do Estado e da Região Sul, porém, maiores que a 

nacional (Oeste em Desenvolvimento, 2017).  

Assim, o artigo analisa a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) nos municípios da Região Oeste do Paraná. Ele está dividido em 

quatro partes, onde esta introdução é a primeira, seguido por uma seção sobre a saúde e o 

saneamento, a terceira é a metodologia e por fim os resultados e discussão.   

 

 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO  

 

A saúde e o desenvolvimento associam durante a história, principalmente pela 

relação saúde, mercado de trabalho e qualidade de vida, pois, pessoas saudáveis têm uma 

maior produtividade e longevidade. O mundo passou por várias fases para chegar a este 

patamar, é possível identificar a preocupação por meio de estudos internacionais, e 

organizações internacionais, tais como a ONU e a UNICEF, que tem entre suas metas de 

estudo, a melhora da qualidade de vida da população por meio de uma melhor qualidade de 

vida ligada diretamente a saúde e suas externalidades, tais como a o saneamento e a 

poluição. No Brasil, existem institutos e dados ligados a saúde para determinar a qualidade 

da vida dos habitantes dos municípios como o Índice FIRJAN e o IDHM que utilizam 

como base de análise para criar o índice a saúde como um dos parâmetros.   

Gadelha et al. (2011) que para as análises entre os campos da saúde e 

desenvolvimento, existem diversas vertentes de análise que incorporam a saúde na sua 

relação com o desenvolvimento.  Entre elas a dimensão territorial, o que se tem mais peso 

em países com características como o Brasil, pois, trouxeram destaque a integração da 

saúde ao conceito de desenvolvimento, sendo um dos fatores determinantes das condições 

de vida e bem-estar.  

                                                 
8 Neoplasia, também denominada tumor, é uma forma de proliferação celular não controlada pelo organismo. 

As neoplasias podem ser benignas ou malignas, de acordo com o seu potencial de causar danos ao indivíduo. 
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Buss (2006) relata que o cuidado com a saúde é um componente essencial de 

qualidade de vida e por isto se faz necessário para sua melhoria e prevenção a intervenção 

pública na área social. Estabelecendo-se uma geração de bem-estar, promoção de equidade 

e de inclusão social. Figueiredo (2006) ainda complementa que o ambiente sócio 

institucional é um indutor de crescimento econômico e de investimentos, no qual a 

expectativa de vida ou o capital humano na função investimento são muito relevantes.  

Segundo Gadelha (2003) os serviços sociais podem gerar um importante impacto na 

geração de renda, emprego e inovação. Pois, os mesmos potencializam mudanças 

estruturais relacionadas à expansão dos novos paradigmas tecnológicos, em principal no 

contexto atual de globalização assimétrica.  

 Porém para Viana e Elias (2007) os sistemas de proteção social exigem uma 

política fundamental que se associa a movimentos de desmercantilização do acesso, onde se 

necessita uma maior responsabilização social, por parte do Estado. A oferta e acumulação 

de capital por parte do complexo econômico-industrial da saúde é algo complicado no 

Brasil, devido a maneira intricada e contraditória nos distintos sistemas de saúde dado que a 

diretriz de universalização do Sistema, onde existem o distinto mercado privado já 

consolidado e razoavelmente organizado, pautando as demandas tecnológicas e 

pressionando custos e o público. 

Neste aspecto Freeman e Morgan (2002) expõem que o setor movimenta uma 

quantidade expressiva da renda e da riqueza dentro dos países e isto agrega interesses 

diversos que geram a disputa pelo poder na definição das diretrizes políticas da saúde. 

Desta maneira o setor da saúde engloba várias envergaduras políticas, o que comina em 

conflitos existentes entre os que usam os serviços, aqueles que os proveem e os que os 

regulam. De acordo com Machado (2007) os sistemas envolvem um arranjo político-

institucional rico e complexo, que abarcam relações entre diferentes esferas de governo e 

sociedade civil, inerentes ao processo de desenvolvimento e a sua configuração territorial 

como é caso do Brasil, isto dificulta realizar reformas direcionadas.  

Gadelha et al.  (2011) relata que na América do Sul ocorreram experiências 

diferentes no processo de constituição do complexo econômico da saúde, onde os processos 
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de desmercamantilização tiveram menor ou maior grau de acesso a saúde como direito 

social e mercantilização da oferta de profissionais, empresas do ramo e planos de saúde o 

que variou na intervenção socioeconômica do Estado, no modelo político e dos conflitos de 

interesse.  

Neste aspecto Viane a e Elias (2007) destacam que o setor teve uma história 

diferenciada para no Brasil, o qual teve início devido a um projeto de Lei de 1930 com face 

desenvolvimentista foi responsável pelo começo da preocupação do Estado com a saúde, o 

qual teve o foco ligado ao processo de industrialização e modernização da sociedade 

brasileira. Porém, de fato foi firmado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

saúde para sua promoção, proteção e recuperação, garantida pela Constituição Federal de 

1988. O qual foi instituído quase meio século após os sistemas de saúde europeus e 

quarenta anos depois do sistema inglês, que foram criados para o fortalecimento das 

economias europeias e de políticas intencionais, com o objetivo de associar 

desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social. 

Em contraponto das iniciativas dos países europeus, Segundo Furtado (1964) a 

universalidade do sistema de saúde brasileiro foi criada em um período de crise e 

estagnação, que foi seguido por políticas econômicas de cunho liberal, onde nos anos 90 

ocorreu a convenção nacional-desenvolvimentista para a liberal que concretiza implantação 

de um sistema mais igualitário, redistributivo e universal. As políticas liberais têm o intuito 

de promover o ajuste macroeconômico dos países em desenvolvimento que passavam por 

dificuldades. 

Porém segundo Viane a e Elias (2007) no quesito da saúde, algumas dificuldades se 

colocam como obstáculo importante à construção de um sistema universal, entre elas está a 

dificuldade em relação à questão do financiamento, pois, o setor despende de ações e 

serviços de saúde que dispendem grande montante, recursos esses que mesmo que 

existentes são direcionados em sua maioria, para o pagamento de juros da dívida pública. 

Para auxiliar neste problema o setor foi descentralização setorialmente, apoiada pela 

descentralização fiscal, o que não impediu, contudo, o agravamento do quadro de 

desigualdades regionais na saúde. 
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Em relação à descentralização da política de saúde Gadelha et al.  (2011) relata que 

é um desafio enfrentado pelo setor, o que necessitou de uma estrutura para um novo modelo 

de desenvolvimento nacional, o que se faz necessário a efetividade da regionalização da 

saúde no Brasil. Para isto ocorreu a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) o qual 

associa a perspectiva territorial à diretriz da descentralização, por meio da estratégia de 

regionalização das ações e serviços de saúde.  

O projeto, do sistema de saúde, no entanto, teve ao mesmo tempo que ser unificado 

dentro do país, hierarquizado e descentralizado em todo o território nacional, para poder 

fazer o atendimento das mais diversas necessidades das localidades. Esta estruturação teve 

como objetivo a maior expansão como intuito o maior acesso à saúde (BRASIL, 1990).  

Levcovitz et al. (2001) relatam que o experimento brasileiro revelou uma 

complexidade de consolidação de política nacional de saúde em um país de território 

continental, desigual o que se revelou em uma complexa tarefa. Ocorreram impasses no 

quesito da estratégia de descentralização, tendo em vista que no período o planejamento e 

desenvolvimento foram substituídas pela busca de estabilidade econômica e controle da 

moeda nos anos 90. Gadelha et al.  (2011) destaca que a gestão do setor da saúde 

necessitaria de uma efetiva participação do Estado na provisão de bens e serviços essenciais 

prestados para a população.  

Machado (2007) expõe que outro problema foi a falta de planejamento no quesito de 

entender o país como um território diversificado, que possui diferentes áreas do governo 

durante a década de 1990. Com isto ocorreu uma fragilidade dá logica de formulação de 

políticas públicas, levando a escassez de estratégias e instrumentos para atender aos 

objetivos da redução da iniquidade social, gerando um sistema insuficiente e pouco 

sustentável. Para Gadelha et al.  (2011) a regionalização formal teve inicia tardio, que 

ocorreram por regulações federais, as quais foram feitas por meio de normas operacionais 

básicas e de assistência do SUS, também contou com portarias editadas a cada ano pelas 

diversas áreas do Ministério da Saúde e demais entidades federais da saúde.  

Viana e Elias (2007) relata que para ocorrer a descentralização na saúde no país, 

alguns aspectos importantes foram fundamentais um deles foi a necessidade de maior 
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autonomia por parte dos Estados e Municípios, onde muitas vezes o Estado dificultava ou 

mesmo impedia a coordenação e o planejamento de todos o sistema a partir do território. O 

sistema local auxiliou na ampliação do acesso à saúde, o que cominou a criação de diversos 

sistemas locais diferenciados.  

Segundo Gadelha et al. (2011) os governos locais têm o empasse que a 

regionalização com restrição a questões relativas à organização da rede de serviços, sem a 

incorporação de uma lógica territorial mais efetiva abrangente e a articulação com outras 

esferas da política pública.  Outro aspecto preocupante que o autor fala é que os problemas 

na saúde têm sido tratados de forma estanque, onde primeiro ocorre a necessidade depois se 

tem a ação, não possuindo planejamento a longo prazo adequado na maioria das ocasiões, 

inutilizando não somente a prestação efetiva da saúde, mas também a constituição de um 

sistema que minimize e contrarie tendências perversas de concentração espacial e 

consequente exclusão social. 

 

DESENVOLVIMENTO E SAUDE NO OESTE DO PARANÁ 

 

O Oeste do Paraná teve uma evolução em seu desenvolvimento juntamente com 

aspectos ligado a saúde. A região foi a última povoada no Estado, porém desde seu 

povoamento ela passou por várias mudanças, segundo Rippel (2005) foi visto uma grande 

expansão populacional das décadas de 1950 a 1970, a qual está na região está ligada às 

grandes quantidades de vendas das terras agrícolas, o que incitou o crescimento da área e 

que encontrou na migração elemento fundamental para o processo associado a economia 

regional inicialmente na policultura.  

O autor ainda destaca que a partir da década de 1970, com a modernização da 

produção agrícola regional e a alteração na capacidade de absorção e manutenção de mão-

de-obra no campo, resultou em uma forte queda no fluxo de imigrantes para a região. 

Acarretando em problemas sociais na década seguinte, resultando num movimento de 

expulsão de pequenos proprietários de suas áreas (MAGALHÃES, 1996).  

Rippel et al. (2008) destacam que em um curto espaço de tempo, agregado a uma 

revolução tecnológica que ocorreu no Estado, e no Oeste do Paraná, gerou transformações 
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econômicas profundas, com efeitos contundentes sobre a dinâmica de crescimento e de 

distribuição da população. Resultando no declínio econômico social de alguns municípios e 

no destaque de outros municípios da região detêm distintos graus de influência no 

crescimento e no desenvolvimento regional, os quais se destacam Toledo, Cascavel e Foz 

do Iguaçu, que possuem graus de centralidade mais expressivos que os demais da região.  

Atualmente a região de estudo, a mesorregião Oeste do Paraná, é composta por 50 

municípios agrupados em três Microrregiões que permaneceram Cascavel, Foz do Iguaçu e 

Toledo. Elas têm uma população de 1.219.558 habitantes, sendo que a Microrregião de 

Cascavel abrange 18 municípios e o município de Cascavel se destaca pela produção de 

grãos como na pecuária, e sua indústria está em fase de expansão. A Microrregião de Foz 

do Iguaçu possui 11 municípios, o município de Foz do Iguaçu contempla suas principais 

atividades econômicas o turismo e a geração de energia elétrica. E a Microrregião de 

Toledo possui 21 municípios e o qual tem uma forte ligação de desenvolvimento 

agroindustrial, onde se destaca entre os maiores produtores de grãos do Estado do Paraná, e 

o primeiro lugar em valor bruto de produção agropecuária estadual (IPARDES, 2013; 

PIACENTI, 2012; FERREIRA DE LIMA et al., 2016).  

Em relação as condições socais e a saúde os dados do Panorama Sócio Economia do 

Oeste do Paraná (2017) destacam que dentro da população da região, possuem 598.885 

habitantes do sexo masculino e 620.673 são mulheres, os quais se auto declaram em 

68,99% de pessoas brancas, 26,85% pardas, 2,92% pretas e 1,23% com outras 

denominações. Em relação a sua pirâmide etária a população tem sua maior contração de 

20 a 64 anos com 61% do total, seguido por 32% abaixo de 20 anos e 6% da população tem 

65 anos ou mais. Assim, a região é visivelmente destacada por sua população em idade 

ativa de trabalho.   

Segundo dados do DATASUS (2017) em relação a mortalidade infantil ocorreu uma 

melhora de 2000 para 2015 em todas as regiões analisadas, porém o Oeste do Paraná que 

estava apresentando uma queda acentuada até 2010, teve um acréscimo para 2015 onde 

exibiu um aumento em sua taxa.  O Brasil teve uma queda importante nos últimos 15 anos 

neste aspecto, as mortes de crianças com até 1 ano de idade passaram de 4% em 2005 para 
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2,5% em 2015segundo dados do Portal do Brasil (2016), os registros de na faixa etária de 

até 5 anos teve também uma queda de 4,8% para 3%. Na faixa até 10 anos, esse percentual 

caiu de 4,8% para 3% dos óbitos.  

 

 

 

Gráfico 1 - Taxa de mortalidade infantil* 

 
Fonte: MS/DATASUS * Mil nascidos vivos (menores de 1 anos) 

 

Esta queda e atribuída a vários fatores, entre eles a diminuição dos níveis de 

fecundidade significativa para o declínio, o maior grau de escolaridade das mães e à 

elevação do percentual de domicílios com saneamento básico adequado, tal como 

esgotamento sanitário, água potável e coleta de lixo, e a ampliação do acesso da população 

aos serviços de saúde, o que proporcionou melhoria na qualidade do atendimento pré-natal 

e durante os primeiros anos de vida. 

Em relação ao Oeste do Paraná, o Gráfico 2 mostra os 10 municípios com as 

maiores taxas de mortalidade infantil (menores de 1 ano) para cada grupo de mil nascidos 

vivos. Observa-se que o município de Campo Bonito possui a maior taxa 62,7, isso 

significa que para cada mil crianças que nascem vivas 62,7 morrem ante de completar um 

ano de vida. 
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Gráfico 2 – As 10 maiores taxas de mortalidade infantil no Oeste do Paraná em 2015 

 
Fonte: Observatório Territorial Oeste em Desenvolvimento (2017) * Mil nascidos vivos (menos 1 ano) 

 

Segundo dados do IBGE (2017) as taxas de Campo Bonito e Iracema do Oeste 

podem ter sua causalidade devido ao baixo IDH dos municípios e a escolaridade deficitária 

dos mesmos, eles ainda apresentaram pouca urbanização.  

 

METODOLOGIA 

 

O artigo analisou a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) nos municípios da Região Oeste do Paraná, assim como Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM), no primeiro se utilizou os anos disponíveis de 1991, 

2000 e 2010 a partir dos indicadores divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e no 

segundo os dados relativo ai índice agregado em comparação ao da saúde para a região 

oeste de 2005 a 2013. 

Segundo Ferreira de Lima et al. (2016) o IDH-M em sua evolução o índice é 

subdividido em três subsíndicas: o de longevidade, o de educação e o de renda, no tocante 

deste trabalho, o seguimento de longevidade será o com maior destaque, pois auxilia no 

complemento de informação para saúde e desenvolvimento das economias municipais da 

Região Oeste do Paraná quando se verifica a melhoria da qualidade de vida da população. 

A partir de 2010, foram enquadradas novas metodologias na estimativa do IDH, 

que engloba três áreas: saúde, educação e renda. A saúde é medida pela expectativa de vida, 
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levando em conta uma vida longa e saudável (PNUD, 2013). O indicador total e as médias 

parciais (renda, saúde e educação) podem variar entre zero e a unidade, e permitem a 

categorização das diferentes unidades geográficas em escalas de desenvolvimento social, 

segundo a classificação do PNUD, há cinco categorias: “muito baixo” (0 a 0,499), “baixo 

(5,000 a 5,999), “médio” (6,000 a 6,999), “alto” (7,000 a 7,999) e “muito alto” (8,000 a 

1,000) (PNUD, 2013; IPARDES, 2013).  

Em relação ao Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 9 , se 

caracteriza por um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros em três áreas de atuação - 

Emprego & renda, Educação e Saúde. Ela foi criada em 2008 é feito com base em 

estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e 

Saúde. No artigo atual, serão utilizados o IFDM consolidado e a subárea da saúde 

(FIRJAN, 2018).   

O Quadro 1 mostra as dimensões utilizadas para cálculo dos índices de IDHM e 

IFDM, nela se verifica que alguns aspectos são mais subdivididos que outros e que os dois 

índices têm subdivisões diferentes para seus cálculos. O primeiro é um Índice como visto 

acima utilizado pelas Nações Unidas (ONU) para comparação mundial entre os países, já o 

segundo é um índice criado por uma instituição nacional para verificar a situação dos 

municípios brasileiros. 

 

 

Quadro 1 - Dimensões do desenvolvimento e instrumentais observadas no IDHM  
Índice de 

desenvolvimento 
Dimensões Variáveis 

IDHM 

Longevidade Esperança de vida ao nascer 

Educação 

% da população a partir dos 18 anos com ensino fundamental completo 

% de crianças de 5 a 6 ano frequentando a escola 

% de jovens de 11 a 13 anos nas series finais do ensino fundamental 

% de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

% de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo 

                                                 
9 O IFDM conta com uma variação de 0 a 1, onde 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de 

cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto 

(0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. 
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Renda Renda municipal per capta 

Fonte: Atlas Brasil (2013) 

 

Os dados utilizados para a construção do IDHM são provenientes dos Censos 

Demográficos brasileiros, realizados a cada dez anos, por esse motivo o IDHM também é 

divulgado a cada decênio. O Índice é obtido a partir da média geométrica de seus três 

subíndice, conforme a equação (1).  

 

𝐼𝐷𝐻 =  √𝐼𝐷𝐻𝑀 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥 𝐼𝐷𝐻𝑀 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 𝑥 𝐼𝐷𝐻𝑀 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎3                                                  (1) 

 

Quadro 2 - Dimensões do desenvolvimento e instrumentais observadas no IDHM 
IFDM Pesos Relativos 

Emprego e 

Renda* 

Emprego 50% 

Taxa de cresc. Emprego formal no ano base 10% 

Taxa de cresc. Emprego formal no último triênio 10% 

Formalização mercado de trabalho 30% 

Renda 50% 

Taxa de cresc. Renda média no ano base 10% 

Taxa de cresc. Renda média no último triênio 10% 

Gini da renda 15% 

Massa Salarial 15% 

Educação** 

Ensino Infantil 20% 

% de crianças de 0 a 5 anos matriculadas em creches e pré-escolas 20% 

Ensino fundamental 80% 

Taxa de distorção idade-série 10% 

% de docentes com curso superior 15% 

Número médio diário de horas-aula 15% 

Taxa de abandono Escolar 15% 

Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) 25% 

Saúde*** 

Saúde 100% 

% de gestantes com maus de 6 consultas pré-natal 25% 

Proporção de mortes por causas mal definidas 25% 

Taxas de óbitos de menores de 5 anos por causas evitáveis 25% 

Internações evitáveis por atenção básica 25% 

Fonte: IFDM (2018) 

*Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS) **Ministério da Educação***Ministério da Saúde 

 

Os dados utilizados para a construção do IFDM são provenientes das bases de dados 

do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS), Ministério da Educação e Ministério da 

Saúde. O Índice é obtido a partir de pesos relativos de cada uma das suas três subáreas 

conforme o quadro abaixo.  O IFDM conta com mais abrangência de dados, porém ele 

segue a mesma norma de cálculo do IDHM, quando coloca a mesma proporção de peso 

para casa cada subseção que conta com três divisões e abrange a saúde, educação e renda.  
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O MÉTODO DE ANÁLISE SHIFT-SHARE 

 

Para conseguir entender melhor a mudança estrutural da região, será aplicado o 

método de análise Shift-Share utilizando os dados do IFDM, tendo como os anos de 2005 e 

2013 como base de cálculo. Tendo que segundo Oliveira (2016) a análise econômica é 

comum o uso de indicadores para verificação da realidade socioeconômica local, assim 

como para testar à validade das teorias explicativas de determinados fenômenos que 

ocorrem nas regiões. A o método será usado para observar a região Oeste do Paraná. 

A análise Shift-Share também é conhecida como análise dos componentes de 

variação e entre as várias extensões do modelo básico, a que contempla o efeito devido às 

alterações ocorridas na estrutura das atividades regionais durante o período considerado, 

além dos efeitos estruturais e residuais, é a mais interessante (ROLIM, 1999). 

Vale e Vasconcelos (1984) expõe que a metodologia da análise Shift-share em 

situações empíricas pode ser explicada em três passos: I) deve-se selecionar uma economia 

que servirá de referência para se averiguar o desempenho da região a ser analisada; ii) 

selecionar uma variável a ser usada como explicativa; III) deve-se isolar os efeitos da 

variável para analisar o desempenho da estrutura produtiva no crescimento regional.  

O modelo básico da metodologia Shift-Share pode ser escrito da seguinte forma: 

 

∆𝑒𝑖 =  𝑒𝑖,𝑡 −  ∆𝑒𝑖,𝑡−1 = 𝐶𝑁𝑖 +  𝑀𝐿𝑖 + 𝐶𝑅𝑖                                                                                                                       (2) 

 

Onde: 

- ∆𝑒𝑖 representa a variação observada na variável 𝑒𝑖;  

- 𝑒𝑖,𝑡 (t) representa a variável econômica escolhida como explicativa X, medida na região i, 

no período de análise t, no caso a ser estudado, foram os componentes do IFDM;  

- ∆𝑒𝑖,𝑡−1  representa a variação da variável econômica escolhida como explicativa X, 

medida na região i, no primeiro período;  
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- 𝐶𝑁𝑖 representa o componente nacional, nessa averiguação esse componente refere-se ao 

agregado da Região (mudança regional ou compartilhamento local).  

- 𝑀𝐿𝑖  representa o componente estrutural de cada localidade (município) da Região;  

- 𝑅𝐶𝑖 representa o componente regional, no caso, o componente de cada município que faz 

parte da Região; 

Para se obter as variáveis explicativas definidas escolhidos anteriormente deve-se 

proceder da seguinte maneira:   

 

𝐶𝑁𝑖 = 𝑒𝑖,𝑡−1 ∗

 
𝐸𝑡− 𝐸𝑡−1

𝐸𝑡−1
                                                                                                                                 (3)                                                                                            

𝑀𝐿𝑖 = 𝑒𝑖,𝑡−1 ∗  (
𝐸𝑖,𝑡−𝐸𝑖,𝑡−1

𝐸𝑖,𝑡−1
−

 
𝐸𝑡− 𝐸𝑡−1

𝐸𝑡−1
)                                                                                                     (4) 

𝐶𝑅𝑖 = 𝑒𝑖,𝑡 ∗  (
𝑒𝑖,𝑡−𝑒𝑖,𝑡−1

𝑒𝑖,𝑡−1
−

 
𝐸𝑖,𝑡− 𝐸𝑖,𝑡−1

𝐸𝑖,𝑡−1
)                                                                                                       (5) 

 

Onde: 

𝑒𝑖,𝑡−1 é a variável econômica escolhida local (i) no período (t-1)  

𝑒𝑖,𝑡 é a variável econômica escolhida (i) no final do período de análise (t) 

𝐸𝑡−1 é o total da variável econômica escolhida no início do período de análise (t-1) 

𝐸𝑖,𝑡 é o total da variável econômica escolhida país no final do período de análise (t) 

 

Assim, pretende-se verificar a diferença na estrutura da componente saúde no 

Oeste do Paraná em relação ao nacional e se ocorreu crescimento ou decréscimo estrutural. 

Assim, como os índices usados na decomposição são extraídos através de médias 

aritméticas simples, a mesma interpretação pode indicar a eficiência ou a ineficiência 
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alocativa dos recursos pela cidade (executivo municipal), no intuito de melhorar o 

desempenho do IFDM.  

Para tanto, quando esses índices apresentarem 𝐶𝑅 < 0 denota ineficiência da da 

melhora municipal na alocação dos recursos para melhoria das áreas de saúde, valores 𝐶𝑅 > 

0 mostram eficiência alocativa. Em relação ao componente regional (𝑀𝐿)  mostra a 

evolução ocorrida dentro da região na varável escolhida de 2005 para 2013 e o CN mostra o 

desenvolvimento do município em relação ao nacional.  

Para poder facilitar a leitura, será usado a identificação como o trabalho de Haddad 

e Andrade (1989) e Oliveira (2016) que permite a verificação do crescimento do indicador 

selecionado através da VLT – Variação Líquida Total, que é o crescimento observado 

menos o teórico, ou seja, o crescimento que seria obtido caso as cidades mantivessem as 

mesmas taxas de crescimento da região Oeste Paranaense. Sendo o VLT é obtido da 

seguinte forma VLT = VLE + VLD. Onde o VLE retrata a Variação Líquida Estrutural, no 

caso, é o mesmo que a componente estrutural (ML) descrita anteriormente; e o VLD reflete 

a Variação Líquida Diferencial ou componente diferencial, que aparece na equação (4) 

como componente regional (CR). 

 

ANÁLISE DOS ÍNDICES PARA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

 

Diante dos índices vistos na metodologia e seus desdobramentos, o Gráfico 3 mostra 

os dados do Anexo 1, que evidencia o IDHM Geral e sua subseção Longevidade dos 

municípios do Brasil, Estado do Paraná e Oeste do Paraná para 1991, 2000 e 2010. É 

possível verificar que ocorreu uma melhora no Índice durante os períodos, onde o IDHM 

Geral teve uma melhora considerável.  

Segundo dados da PNUD (2013) isto ocorreu devido a melhora na subseção 

educação, que teve a melhor evolução de desempenho, tanto nos municípios do Estado do 

Paraná como nos municípios Brasileiros. A região do Oeste do Paraná desde o primeiro ano 

analisado possuiu os melhores indicadores em comparação do Estado do Paraná e do Brasil, 

tanto no IDHM Geral como na subdivisão Longevidade.  
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Gráfico 3 – IDHM e Subdivisão Longevidade (1991-2000-2010) 

 

Fonte: Dados retirados do IFDM  

 

A região, segundo Rippel e Ferrera de Lima (2009) a partir de 1990 teve-se 

estabilidade dos fluxos migratórios e deslocamentos de população para os municípios polos 

regionais Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, que fortaleceram os setores secundário e 

terciário e consigo a melhora nos indicadores. Já desde 2000, com a dinâmica industrial de 

diversos municípios gerou a atração de um contingente populacional significativo e 

crescimento teve continuidade. 

A seguir para complementar os dados do Oeste do Paraná, por meio dos dados 

IFDM é possível ver a evolução geral d Índice e para a subdivisão de saúde de 2005 a 

2013 10 , onde é crível verificar que dentro dos anos verificados o IFDM é teve um 

desempenho inferior ao da subdivisão de saúde. A região Oeste do Paraná foi superior ao 

estado do Paraná na subseção de saúde apenas em 2013.  

 

 

 

 

                                                 
10 Os anos utilizados foram os que constavam no IFDM 2018 

IDHM Longevidade IDHM Longevidade IDHM Longevidade

1991 2000 2010

Brasil 0,493 0,647 0,612 0,691 0,727 0,739

Paraná 0,437 0,690 0,597 0,751 0,706 0,821

Oeste do Paraná 0,702 0,707 0,729 0,749 0,797 0,826
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Gráfico 4 – IFDM e Subdivisão Saúde de 2005 a 2013 

 
Fonte: IFDM 2013 e IFDM 2015 

 

Segundo dados do IFDM (2015) isto se deve ao fato dos municípios do Paraná 

apresentarem um quadro socioeconômico superior ao da maioria dos municípios 

brasileiros, onde 383 dos seus 399 municípios (96,0%) apresentaram IFDM moderado ou 

alto (pontuação superior a 0,6 pontos), frente a 68,1% observados em nível nacional. 

Ocorreu ainda um aumento frente á medição anterior, passando de 93,2% para 96,0%. Isto 

foi possível graças ao avanço observado em 66,4% das cidades paranaenses. No Oeste do 

Paraná em 2013, dos 50 municípios 34 tiveram melhora no Índice o que equivale a 68%, 

com destaque para os municípios de Cafelândia, Diamante do Sul, Marechal Cândido 

Rondon, Mercedes, Palotina e Toledo que tiveram mais de 0,1 ponto percentual de 

aumento.  

Colla et al. (2013) destaca que a mesorregião do Oeste do Paraná tem uma 

economia fortemente baseada no setor primário, onde os municípios progrediram na 

mudança estrutural que caracteriza o desenvolvimento econômico, ou seja, modificações na 

divisão social do trabalho em benefício das atividades urbanas.  

Os dados do IFDM (2015) mostram que a saúde apresentou melhores índices, tanto 

no Estado como na Região Oeste, devido aos outros dois indicadores de Renda e Emprego 

e Educação. Sendo que a educação foi a responsável pelo mau desempenho nos primeiros 

0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

IF
D

M

S
aú

d
e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Paraná Oeste do Paraná



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1869 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

anos até 2009, quando a subseção renda e emprego tiveram um uma queda, devido à crise 

econômica do período. Os dados ainda revelam sobre o Oeste do Paraná que a região 

seguiu os mesmos problemas do resto do Paraná. Com destaca para os municípios de 

Toledo e cascavel que não tiveram estes mesmo perfil em relação a renda e emprego, que 

teve um crescimento continuo no período.  

Para melhor visualizar a progressão do IFDM para o Brasil e Oeste do Paraná foi 

aplicado a metodologia Shift-Share na decomposição do IFDM subseção saúde nos 

cinquentas municípios da região permite uma visualização mais apurada dos resultados. 

Onde há “melhoria ou variação positiva dos indicadores básicos significa uma crescente 

melhora social (qualidade de vida) e denota que a cidade foi capaz de reter e reinvestir o 

excedente gerado pelo processo de crescimento econômico regional transformando-o em 

desenvolvimento” da região como a força capaz de direcionar os recursos do crescimento 

em desenvolvimento (OLIVEIRA, 2010 p. 67).  

Assim, o Quadro 3 auxilia a verificar se ocorreu variação positiva de 2005 para 

2013, é possível notar que 21 municípios dos 50 apresentaram variações negativas.   Porém 

é possível ver que a maioria dos municípios apresentou melhora, principalmente os que 

estão associados ao desenvolvimento da cidade de impacto maiores como Toledo.  

Municípios como Cascavel e Foz do Iguaçu que são polos regionais tiveram 

parâmetros negativos, o que condiz com o trabalho de Oliveira (2016), que mostra que 

alguns municípios apesar de ter uma representatividade total maior. Em comparação com a 

região, não possuem uma evolução condizente, a região de foz do Iguaçu apresentou uma 

variação negativa não apenas no seu município, mas nas cidades a em seu entorno como 

Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Medianeira e 

Itaipulândia.  

A aplicação da metodologia Shift-share na decomposição do IFDM nos cinquentas 

municípios da região permite uma visualização mais apurada dos resultados e mostra que 

mesmo quando se pode ver uma evolução nos índices, quase se utiliza de uma metodologia 

de analise regional de impacto, é possível ver que alguns municípios tem um crescimento 

nos indicadores, mas não em comparativo.  
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Quadro 3 – Resultados do Shif-Share adaptado de Haddad e Andrade (1989) 
Municípios 2005 2013 VLT VLE VLD Variação 

Anahy 0,6516 0,8115 0,1683 0,0426 0,1257 + 

Assis Chateaubriand 0,7582 0,7602 0,0016 -0,1446 0,1462 - 

Boa Vista da Aparecida 0,5664 0,8762 0,4195 0,3103 0,1092 + 

Braganey 0,5165 0,6558 0,1500 0,0504 0,0996 + 

Cafelândia 0,7407 0,9029 0,1664 0,0236 0,1429 + 

Campo Bonito 0,6291 0,8875 0,3147 0,1934 0,1213 + 

Capitão Leônidas Marques 0,6200 0,9154 0,3792 0,2596 0,1196 + 

Cascavel 0,8762 0,9136 0,0318 -0,1372 0,1690 - 

Catanduvas 0,5837 0,7802 0,2248 0,1122 0,1126 + 

Céu Azul 0,6508 0,8658 0,2446 0,1191 0,1255 + 

Corbélia 0,5890 0,8678 0,3570 0,2434 0,1136 + 

Diamante D´Oeste 0,5564 0,8116 0,3230 0,2157 0,1073 + 

Diamante do Sul 0,4465 0,9040 0,8380 0,7519 0,0861 + 

Entre Rios do Oeste 0,6469 0,6455 -0,0011 -0,1259 0,1248 - 

Formosa do Oeste 0,7031 0,7748 0,0652 -0,0704 0,1356 - 

Foz do Iguaçu 0,8216 0,8760 0,0475 -0,1109 0,1585 - 

Guaíra 0,4294 0,6275 0,2513 0,1685 0,0828 + 

Guaraniaçu 0,7005 0,8601 0,1652 0,0301 0,1351 + 

Ibema 0,6430 0,8769 0,2739 0,1499 0,1240 + 

Iguatu 0,5926 0,8496 0,3189 0,2046 0,1143 + 

Iracema do Oeste 0,6108 0,6316 0,0175 -0,1003 0,1178 - 

Itaipulândia 0,8767 0,9170 0,0344 -0,1347 0,1691 - 

Jesuítas 0,6302 0,8348 0,2316 0,1100 0,1215 + 

Lindoeste 0,6285 0,8496 0,2562 0,1350 0,1212 + 

Marechal Cândido Rondon 0,7317 0,8984 0,1725 0,0314 0,1411 + 

Maripá 0,8680 0,7988 -0,0503 -0,2177 0,1674 - 

Matelândia 0,7832 0,7203 -0,0457 -0,1968 0,1510 - 

Medianeira 0,7531 0,8776 0,1211 -0,0242 0,1452 - 

Mercedes 0,7277 0,9486 0,2454 0,1050 0,1403 + 

Missal 0,6613 0,8072 0,1500 0,0224 0,1275 + 

Nova Aurora 0,7090 0,7231 0,0117 -0,1251 0,1367 - 

Nova Santa Rosa 0,7125 0,6877 -0,0192 -0,1566 0,1374 - 

Ouro Verde do Oeste 0,6285 0,7727 0,1495 0,0283 0,1212 + 

Palotina 0,6734 0,8565 0,1976 0,0677 0,1299 + 

Pato Bragado 0,7412 0,6401 -0,0678 -0,2108 0,1429 - 

Quatro Pontes 0,5699 0,7901 0,2628 0,1529 0,1099 + 

Ramilândia 0,5508 0,7109 0,1758 0,0695 0,1062 + 

Santa Helena 0,6814 0,7495 0,0618 -0,0696 0,1314 - 

Santa Lúcia 0,5234 0,8468 0,4609 0,3599 0,1009 + 

Santa Tereza do Oeste 0,8486 0,8715 0,0191 -0,1446 0,1637 - 

Santa Terezinha de Itaipu 0,8013 0,8877 0,0791 -0,0755 0,1545 - 

São José das Palmeiras 0,8109 0,8583 0,0410 -0,1154 0,1564 - 

São Miguel do Iguaçu 0,7856 0,891 0,0992 -0,0523 0,1515 - 

São Pedro do Iguaçu 0,5298 0,6345 0,1052 0,0030 0,1022 + 

Serranópolis do Iguaçu 0,9681 0,9556 -0,0099 -0,1966 0,1867 - 

Terra Roxa 0,6270 0,6353 0,0068 -0,1141 0,1209 - 

Toledo 0,6845 0,9088 0,2545 0,1225 0,1320 + 

Três Barras do Paraná 0,6114 0,9447 0,4507 0,3328 0,1179 + 

Tupãssi 0,6786 0,6554 -0,0179 -0,1488 0,1309 - 

Vera Cruz do Oeste 0,7621 0,9072 0,1447 -0,0022 0,1470 - 

Fonte: IFDM 2013 e IFDM 2015. 
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Os municípios com impacto positiva do VLE mostram maior capacidade de 

ativação no setor da saúde, que suas transformações tiveram mais sucesso na transformação 

do impulso na qualidade do parâmetro. Todas as cidades desse quadrante possuem 

eficiência alocativa (VLE>0) e capacidade de ativação social (VLD>0) possuem o mesmo 

fator positivo no indicador. Pois, esses municípios apresentaram as maiores variações 

positivas dos indicadores básicos componentes do IFDM, que denota maiores níveis de 

variação positiva da saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de estudar a evolução dos indicadores básicos do IDHM (saúde) e IFDM 

nos cinquenta municípios da Região Oeste do Paraná foi cumprida com a aplicação da 

metodologia Shift-share, conforme os resultados expressos no quadro 03e nos gráficos 3 e 

4. Observou-se que com os dados do PNUD que ocorreu uma melhora na evolução de 

desempenho, tanto nos municípios do Estado do Paraná como nos municípios Brasileiros. 

A região do Oeste do Paraná desde o primeiro ano analisado possuiu os melhores 

indicadores em comparação do Estado do Paraná e do Brasil, tanto no IDHM Geral como 

na subdivisão Longevidade.  

Já os dados do IFDM de 2005 a 2013 as cidades do Paraná apresentaram um quadro 

socioeconômico superior ao da maioria dos municípios brasileiros, onde 383 dos seus 399 

municípios (96,0%) apresentaram IFDM moderado ou alto, frente a 68,1% observados em 

nível nacional. Ainda se destaca o aumento do ano de 2012 para 2013 passando de 93,2% 

para 96,0%. As cidades do Oeste do Paranaense tiveram contribuição nisto quando em 

2013, dos 50 municípios 34 tiveram melhora no Índice o que equivale a 68%, com destaque 

para os municípios de Cafelândia, Diamante do Sul, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, 

Palotina e Toledo que tiveram mais de 0,1 ponto percentual de aumento.  

Os resultados do Shift-Share mostram que ocorreu uma variação positiva de 2005 

para 2013, onde 29 municípios dos 50 apresentaram variações positivas. Porém, é possível 

ver que a maioria dos municípios apresentou melhora, principalmente os que estão 

associados ao desenvolvimento da cidade de impacto maiores como Toledo. Os municípios 
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polos de Cascavel e Foz do Iguaçu tiveram parâmetros negativos no VLE. Cascavel, 

mesmo apresentando uma melhora nos índices corridos, quando se verificou o impacto 

comparado a região, teve um percentual negativo.  
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CIDADES DE COMANDO REGIONAL PIAUIENSES: VOCAÇÃO PARA 

INTEGRAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO REGIONAL? 

 

CITIES OF REGIONAL COMMAND PIAUIENSES: VOCATION FOR INTEGRATION 

AND / OR REGIONAL DEVELOPMENT? 

 

Juscelino Gomes Lima11 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: A construção do texto é orientada pelo seguinte questionamento: as cidades de 

Teresina, Parnaíba e Picos, a partir de seus papeis e funcionalidades, na rede urbana 

regional do Piauí, apresentam vocação para integração e/ou desenvolvimento regional? A 

consecução de respostas, está pautada em dois caminhos metodológicos. O primeiro, por 

meio de um diálogo contextualizado, enfocando as diferenças e aproximações 

teórico/conceituais sobre integração e desenvolvimento regional, com suas principais 

cidades. Concernentemente sobre cidades, notadamente, seus papeis e funções, 

referendamo-nos no entendimento nominal e conceitual de Cidades de Comando Regional. 

O segundo, de natureza analítica, aborda a integração regional, à luz das interações 

espaciais e funcionalidades urbanas, representadas pelo conjunto comercial e de serviços 

estatais públicos destas cidades, com seu contexto da região. No que se refere ao 

desenvolvimento, tomamos como referência, o índice do IDHM, com base em dados de 

1991, 2000 e 2010. A pesquisa revelou que as cidades de Teresina, Parnaíba e Picos, 

apresentam tendências na promoção de desenvolvimento regional e forte vocação para 

processos de integração na região, à luz das interações espaciais e funcionalidades urbanas.  

 

Palavras-chave: Região. Cidades de Comando Regional. Piauí. Integração. 

Desenvolvimento Regional. 
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Abstract: The construction of the text is guided by the following question: do the cities of 

Teresina, Parnaiba and Picos, from their roles and functionalities, in the regional urban 

network of Piauí present a vocation for regional integration and/or development? The 

achievement of answers is based on two methodological paths. The first one, through a 

contextualized dialogue, focusing on theoretical / conceptual differences and approaches on 

regional integration and development, with its main cities. Concerning cities, especially 

their roles and functions, we refer to the nominal and conceptual understanding of Regional 

Command Cities. The second, analytical, addresses regional integration, in the light of 

spatial interactions and urban functionalities, represented by the commercial and public 

services of these cities, with their context in the region. Regarding development, we took as 

reference the index of the IDHM, based on data from 1991, 2000 and 2010. The research 

revealed that the cities of Teresina, Parnaiba and Picos, present trends in the promotion of 

regional development and strong vocation for integration processes in the region, in the 

light of spatial interactions and urban functionalities. 

 

Keywords: Region. Cities of Regional Command. Piauí. Integration. Regional 

development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Histórica e tradicionalmente, as expressões integração e desenvolvimento regional, 

assumiram sentidos e práticas político/estratégicas. O uso de um termo, evoca a 

necessidade do outro, evidenciando assim, uma relação de complementariedade entre 

ambos. Motivam estas condições, as diferentes alianças entre agentes políticos e 

econômicos, que com suas ações e intenções, apresentam-se como salva guarda, em termos 

resolutivos, às acumuladas discrepâncias e desigualdades regionais.  

As cidades mais importantes de uma região, ou de sua hinterlândia, dinamizadoras 

de fortes relações com outras cidades, curiosamente, pouco ou quase nunca são abordadas 

em diferentes áreas do conhecimento, especialmente, na perspectiva da integração e ou 

desenvolvimento regional. Particularmente, esse fato é observado, quando consideramos 

que em “diferentes formações regionais, desde a evolução dos transportes, das 

comunicações e da internacionalização da economia, demonstra quanto certas cidades 

polarizaram seus espaços regionais, funcionando como polos regionais” (ARRAIS, 2008, p. 

88). 
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Pensando nestes fatos, uma questão norteadora, orienta a construção deste artigo: as 

cidades médias piauienses de Teresina, Parnaíba e Picos, a partir de seus papeis e funções 

desempenhadas na rede urbana regional do Piauí, apresentam vocação para integração e/ou 

desenvolvimento regional? 

A busca de respostas, está pautada em dois caminhos metodológicos. O primeiro, 

por meio de um diálogo contextualizado, enfocando as diferenças e aproximações 

teórico/conceituais sobre integração e desenvolvimento regional, focado por, a partir e entre 

cidades. A partir desse entendimento e, destacando os papeis e funcionalidades das cidades, 

referendamo-nos no entendimento nominal e conceitual de Cidades de Comando Regional 

(LIMA, SILVEIRA, 2018).  

O segundo, de natureza analítica, aborda a integração regional, à luz das interações 

espaciais e funcionalidades urbanas, representadas pelo conjunto comercial e de serviços 

estatais públicos destas cidades, com seu contexto da região. No que se refere ao 

desenvolvimento, é tomado como referência, o índice do IDHM, com foco comparativo nos 

dados de 1991, 2000 e 2010, ofertados a partir de dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2013).  

O artigo divide-se em três seções, além dessa introdução e das considerações finais. A 

primeira seção, discute os elementos teórico/conceituais que fundamentam os ideais de integração e 

desenvolvimento regional. Na segunda, é apresentada uma proposta denominal e conceitual 

interpretativa às ditas cidades médias. Já na terceira, buscamos as respostas que orienta a natureza 

deste trabalho. 

 

INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO: ELEMENTOS 

TEÓRICOS COM REVELAÇÕES EMPÍRICAS 

 

A capacidade interpretativa e conceitual, em diferentes disciplinas das ciências 

humanas e sociais, que se tem sobre estes dois termos, historicamente é marcada por 

diferentes entendimentos que esclareçam o que de fato, estas palavras tratam. Grande parte 

desta situação, resulta de uma herança geográfica longínqua, que se fez em grande medida, 
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pelas interpretações imprecisas, bem como também, pelas divergências conceituais sobre 

região, acumuladas desde as últimas décadas do séc. XIX. 

A categoria região nesse contexto, até as duas primeiras décadas séc. XIX, foi 

interpretada unicamente, com capacidades de reprodução e de gênero de vida, o que 

permitia reconhecer, as diferenças paisagísticas e ambientais, pelo mundo. Tal pensamento, 

teve validade durante as primeiras décadas do séc. XX. 

Coube no entanto, a Paul Vidal de La Blache, no início do séc. XX, o lançamento de 

novas luzes e proposições para os debates, a partir do pensamento que “os estudos regionais 

têm sido confrontados com vários desvios e impasses em razão, principalmente, do caráter 

cada vez mais monográfico dos mesmos” (RICHARD, 2014, p. 3). 

No bojo das transformações territoriais, a partir dos anos de 1950, as formas de se 

apreender as regiões, pela ótica científica, ganharam novas dimensões e capacidades de 

análises. Uma delas e com sentido geográfico, é que expõe as regiões, enquanto recortes de 

aglomerações urbanas e humanas, em diferentes tamanhos e importâncias, mas com formas 

de relacionamentos diferenciados.  

A diferenciação resulta em primeiro ponto, dos etapismos históricos de organização 

espacial dos conjuntos urbanos nela existentes, condição determinante para que se 

reconheça as regiões como uma “forma concreta e histórica da instância espacial ontológica 

dos processos sociais, produto e meio de produção e reprodução de toda a vida social” 

(SANTOS, 1985, p. 37).  

O segundo diz respeito ao reconhecimento das diferenciações espaciais, enquanto 

herança das transformações e sociais e, suas conjunturas, capazes de reconhecer que ao 

falar de região, sua concretude “não está associada à ideia de singularidade, que 

entendemos vincular-se ao conceito de lugar, e sim à ideia de particularidade” (ETGES; 

DEGRANDI, 2013, p. 90).  

A tomada destas perspectivas, corrobora para que vejamos as regiões, como partes 

de um todo – histórico, social, ambiental – marcadas por especificidades únicas, onde cada 

parte é “igualmente parte de um todo, mas também se constitui numa totalidade. Essa 

possibilidade de ser, ao mesmo tempo, parte e todo só pode ser compreendida se tomarmos 
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a concepção dialética da totalidade; considerando-a como uma totalidade aberta e em 

movimento (LENCIONE, 2003, p. 27-28). 

Ao que podemos perceber, as novas formas de apreensão da região, no bojo das 

transformações da economia mundo, ampliadas a partir da segunda metade do séc. XX, 

expuseram não só o fracionamento dos territórios e suas regiões, notadamente os de 

localização periférica, subordinados à lógica do capitalismo produtivo, mas também das 

necessidades de recompô-los, com vistas à superação das assimetrias historicamente 

acumuladas. 

O planejamento territorial, foi a “bússola orientadora” do futuro dos territórios, com 

revelação dos diferentes usos, de seus recortes regionais. Nessa oportunidade, o Estado14 

assumiu diferentes dimensões: da dominação relativa à extensão do território à capacidade 

de planejador/político relativo aos seus usos. 

Cabe destacar, entretanto, que não apenas o Estado, logo após a crise do modelo 

fordista e a emergência do formato flexível de produção, foi suficiente para dar conta das 

novas demandas acerca do uso territorial e dentro deste, seus recortes regionais, pelas novas 

lógicas de expansão produtiva do capitalismo e seus agentes. Os mercados e agentes 

econômicos, revelados principalmente, nas figuras de industriais se apresentaram como a 

opção extra de “ajudas” no comando e organização territorial e nesse bojo, o usufruto das 

potencialidades regionais. 

A reorganização das regiões nesse processar, evoca a necessidade de revisitar a 

discussão de regiões funcionais, cujo entendimento conceitual é multiforme, ou seja, há 

uma gama variada teórico/conceitual que a circunda. De forma direta, Ferrão (2012, p. 10) 

nos diz que as regiões funcionais são caracterizadas “sempre por possuir interações 

relevantes e por deter, efetiva ou potencialmente, uma estrutura bem definida e 

hierarquizada, ainda que nem sempre facilmente delimitável”. 

                                                 
14 Um dos marcos, nessa perspectiva, foi o caso do Tennesse Vale Authorith, surgido nos E.U.A, em 1933, 

tendo como foco de planejamento estatal e reorganização de uma série de demandas regionais, a partir da 

bacia hidrográfica do rio Tennessee. Sua existência, virou modelo copiado para outros territórios, 

oportunidade aplicada ao Brasil, no caso, ainda que não único, mas de grandes repercussões regionais, como a 

SUDENE, fruto do pensamento de Celso Furtado. 
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Nessa perspectiva, as interações, enquanto sinônimo de ligações/conectividades, 

aparecem como ideias chave destas regiões. De forma geral, as interações “[...] constituem 

um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e 

informação sobre o espaço geográfico [...]” (CORRÊA, 1997, p. 279). 

Se pensarmos assim, tal condição pressupõe que as mesmas mantém diálogos e 

laços de dependência à própria região ou de outras dela próximas (ou não necessariamente), 

a partir de suas funcionalidades (leia-se serventias, funções e ou usos). Estes fatos, nos faz 

reconhecer que cidades, enquanto elementos chave, considerando o alcance pretendido 

pelas políticas, no âmbito das necessidades, do desenvolvimento regional. 

 Dessa forma, reconhecemos que as cidades, independente de tamanhos, posições na 

hierarquia urbana e importâncias, a partir dos exemplos europeus, tem algo em comum: 

valorizam a região na qual são edificadas. Esta valorização que as regiões ganham, a partir 

da sua interrelação com as cidades, tem como referência, os fatores como: empregos, fluxos 

migratórios e funcionalidades adquiridas (oferta de comércios e serviços).  

Este conjunto, apesar de apresentar variações, para mais e ou menos, na escala 

temporal, é o que pesa verdadeiramente na organização espacial das regiões. Estas 

condições, ainda que diferenciadoras no espaço de tempo em que se processam, 

conseguem afeiçoar o desenho não só das relações onde, com quem e na forma em que 

acontecessem.  

Estão postos aí, os elementos que animam o rearranjo da região, na conjuntura de 

conexões com outras escalas geográficas superiores de relações. O reforço da articulação 

permite às cidades aumentar a sua capacidade competitiva e aceder a funções e a atividades 

que teriam mais dificuldade em obter isoladamente” (FONSECA; RAMOS, 2011, p. 2). 

O conjunto destas cidades, no contexto do novo paradigma regional, via 

intervenções planejadas, tiveram seus papeis e determinações transformados. Seu entorno, 

sobretudo, os espaços rurais, foram reorganizados. As formas de articulações, entre o 

urbano e o rural, nessa perspectiva, são capazes de justificar os motivos que nos 

impulsionam a trabalhar com sentido de Cidades de Comando Regional, que apresentamos 

logo a seguir. 
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PARA ALÉM DOS QUADROS METROPOLITANOS BRASILEIROS: CIDADES 

DE COMANDO REGIONAL 

 

Partindo do senso comum, muitas vezes, quando pensamos em cidades, 

tradicionalmente recorremos à noção de seus tamanhos. Se é demasiadamente grande, é 

denotada de imediato como desenvolvida, envolta de progresso material, um ótimo lugar 

para se viver, dada suas capacidades e potencialidades, seja para um recorte regional ou 

país.  

Caso contrário, quando menores, não passam de uma representação construída no 

espaço, de pouca importância regional, de grande dependência a outros centros urbanos, 

além de serem deficitárias infraestruturalmente. Desse ponto de vista, somos levados a 

imaginar, uma classificação de tamanho que há entre a grande e a pequena cidade: a média 

cidade, marcada por certa representatividade e ou importância. 

O conhecimento das espacialidades urbanas, através da classificação em grandes, 

médias e ou pequenas, tende a nos induzir a vê-las quase sempre, em sentido quantitativo, 

quando na verdade, independente de suas dimensões espaciais e importâncias inter e ou 

intraregionais, são sempre, na escala intraurbana, fragmentadas e articuladas, “reflexo e 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas” (CORRÊA, 2002, p. 09). 

O constructo conceitual de cidades médias, surgiu na Europa, a partir do pós 

Segunda Guerra mundial, preocupada em superar os desequilíbrios regionais e em 

promover o desenvolvimento regional. Nesse novo contexto, as cidades médias passam a 

representar para os planejadores regionais uma alternativa de solução para superar o 

intenso, desigual e concentrado processo de urbanização, em curso nas áreas 

metropolitanas. 

Nessa perspectiva, as cidades médias, no âmbito da política regional,  são 

caracterizadas por aglomerações urbano-industriais e que passaram a ser pensadas por 

Perroux (1955) como “polos de crescimento”, capazes de superar os desequilíbrios 
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regionais nos territórios nacionais (MARQUES DA COSTA, 2000; CAMAGNI & 

GIBELLI, 1997; CATTAN et al, 1994).   

No Brasil, a partir da nomenclatura cidade média, muitas outras foram derivadas: 

“intermédia e ou intermediárias”; de “porte médio”. O uso do primeiro termo, no 

entendimento de  Sanfeliu e Torné (2005), diz respeito ao papel de articulação em que tais 

cidades fazem ao criar e tecer redes; por introduzir e valorizar aspectos mais dinâmicos e 

estratégicos que abrem novas possibilidades de inserção nas escalas regional, nacional e 

mesmo internacional.  

A segunda derivação toma como parâmetro o critério populacional, que por si só 

não dá conta de explicar o que é uma cidade em processos dinâmicos de transformação, 

oportunidade que Santos (2005) nos mostra que aceleram a organização espacial urbana, o 

histórico de sua formação, as atividades que nela são realizadas e os objetos de que estas 

dependem para se efetivar. 

A princípio, as diferentes formas de denominação causam confusão, pois do ponto 

de vista analítico e interpretativo não se sabe, ainda, de maneira exata, se estamos diante de 

uma terminologia, definição ou classificação (FRANÇA et al, 2009). Do ponto de vista da 

importância e os papeis desempenhados na intermediação da dinâmica econômica regional, 

tais cidades configuram-se como “centros importantes nas redes de circulação de bens e 

serviços, vez que estão localizados nas posições intermediarias da rede urbana, 

estabelecendo relações entre as cidades de maior e menor porte” (SPOSITO, 2001, p. 631). 

Em outra perspectiva, guiado pelas tendências da ampliada rede de conexões de 

comunicação e economia global, encontra-se o pensamento de Fresca (2011), expondo que 

a cidade média não necessariamente precisa ser ou estar como o elo entre as pequenas e 

grandes cidades, uma vez que a “globalização permite-nos ir além da simples relação entre 

duas cidades separadas apenas por um nível hierárquico. Ou seja, a população de uma 

cidade pequena não precisa recorrer mais à cidade média como elo à grande” (Idem, 2011, 

p. 12). 

Nesse contexto, uma nova ordem urbana, notadamente, no interior da tradicional 

hierarquia urbana brasileira, vem sendo assistida fortemente desde a década de 1990. É 
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vislumbrado uma reorganização e reformulação dos papéis das cidades, bem como o 

posicionamento de importância regional e ou nacional das mesmas, a partir de novos 

“diálogos” e capacidades de relacionamentos.  

Essa nova condição vem permitindo, portanto, nos últimos anos, “surgimento de 

uma rede urbana embrionariamente policêntrica, com maior ou menor qualificação, no 

interior da região Centro-Sul; no Brasil Central, no Nordeste não litorâneo e em parcela do 

“arco da ocupação” da região Centro-Norte” (SIMÕES; AMARAL, 2011, p. 566). 

O dinamismo a partir deste agrupamento de cidades nos dá, portanto, provas e 

condições para que as vejamos para além da expansão dos limites físicos: como novos 

lócus econômicos. Receptores e indutores de importantes transformações sociais. Comando 

e reorganização regional. Um novo sentido de uso e existência do território, via Cidades de 

Comando Regional. Essa proposição denominal, é apreendida conceitualmente a: 

seriam todas e quaisquer cidades, independente de seus tamanhos, mas 

dotadas de capacidades produtivas, com funcionalidades diversas e 

inseridas dentro dos diferentes circuitos de investimentos capitais, 

tomando por base, suas potencialidades regionais e respaldadas, por 

diferentes interações espaciais, responsáveis para processos de integração 

e/ou desenvolvimento regional (LIMA; SILVEIRA, 2018, p. 25). 

Ao que parece, esta proposta conceitual tenta não abarcar apenas, as dimensões 

populacionais, econômicas e produtivas, conhecidas e reptidas, em diferentes literaturas e 

autores, mas também e sobretudo, a capacidade de representação regional. O diferencial 

está em poder perceber que o vetor regional aparece explícito, atestando a ideologia de que 

não existem cidades sem regiões e vice-versa e, particularmente, suas funcionalidades, 

determinações e papéis que dialogam em diferentes escalas do território e mundo. 

Além disso, o ideal de interações espaciais, pressuposto indispensável ao 

reconhecimento, das regiões funcionais e assim também, suas principais cidades, aparece, 

destacando a necessidade de explicitar nao só a região, mas sobretudo, os relacionamentos 

que as cidades promovem, visto que, a dinâmica do capitalismo desterritorializado, é 

alimentado pela incessante busca por novos espaços com potenciais à exploração, entre os 

diferentes investimentos, renovadores das formas espaciais inter e intra urbanas e regionais. 
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É notório assim, a constituição de novos padrões espaciais, que no Brasil e com 

foco de atenção, ao Nordeste e estado do Piauí, resultam de uma longa trajetória de 

condições e transformações no mundo do trabalho e dos processos produtivos, 

diferenciados cliclos econômicos, bem como do reordenamento social, sobretudo, advindo 

das novas relações entre campo e cidade. 

Esses novos padrões, exigiram da região e de suas principais cidades, esforços de 

reorganização, orquestrados pelo Estado e orientado pelas necessidades  e exigências dos 

donos dos meios de produção. Os novos padrões espaciais, ainda que de forma lenta e 

gradual, resultam da “articulação local-global mais forte nas áreas que se inseriram nas 

correntes de comércio exterior; crescimento de cidades médias acima das áreas 

metropolitanas tradicionais; [...]; elaboração de políticas regionais e urbanas direcionadas 

para o aumento da integração competitiva no país” (MACEDO, 2010, p. 67-68). 

 

CIDADES DE COMANDO REGIONAL PIAUIENSES: VOCAÇÕES PARA 

INTEGRAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO REGIONAL? 

 

As cidades de Teresina, Parnaíba e Picos, localizadas no Estado do Piauí, no que 

tange às transformações urbanas brasileiras, particularmente, as que se inserem no rol das 

denominadas cidades médias, há de se perceber que seus arranjos no momento atual são 

frutos de uma amalgamação de valores construídos em tempo pretérito e que acumularam 

condições para refletir seu presente e desenharem seus futuros.  

Neste direcionamento, essas cidades se apresentam transformadas dinamicamente 

pelo viés capital e, como tantas outras de seu leque classificatório e, dentro de um quadro 

regional, vêm desempenhando “[...] um papel político, econômico e social de crescimento 

para toda uma região” (SPOSITO, 2009, p.19), fato que tem redimensionado consequências 

sobre sua forma, conteúdo e organização espacial.  

O desempenho desta tríade de cidades permite fortes articulações socioespaciais 

regionais, mediadas por diferentes atividades de comércios e serviços, bem como outras 

manifestações econômicas, oriundas do campo, a exemplo da cajulcultura e apicultura, 
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culturas importantes que são desenvolvidas na microrregião de localização da cidade de 

Picos.  

Grande parte das dinâmicas produtivas e econômicas destas cidades, sobretudo, as 

originadas do campo, resultam de forma seletiva, no território do estado do Piauí, a partir 

da aplicação de diferentes políticas e ações públicas15 desde os anos de 1970 via projetos 

pensados no formato “gabinete”. 

O resultado deste planejamento, via propostas de desenvolvimento regional no 

estado, orientado pelos desejos e anseios políticos, assim como de influências regional e 

nacional, permitiram ao Piauí desde então a condição (e em comparação ao restante dos 

demais estados nordestinos) de um “[...] coadjuvante, pois suas potencialidades a serem 

exploradas [...], são aproveitadas/exploradas por grupos econômicos fechados que ocupam 

recortes de seu território potencialmente produtivos [...]” (LIMA, 2017, p. 57). 

No que se refere a capital do Piauí, Teresina, seu papel e importância regional está 

associado, além da sua origem16, também pelo fato de sua localização, enquanto única 

capital fora do contexto marítimo, no Nordeste brasileiro. Dá destaque à cidade, o setor 

terciário da economia vislumbrado pela diversidade de serviços, de modo que é responsável 

pela maior parte da sua economia tanto em termos de Produto Interno Bruto (PIB) quanto 

no que se refere à mão de obra ocupada e à massa salarial (TERESINA, 2010).  

A principal manifestação do setor que referenda a cidade, no contexto regional do 

Norte e Nordeste, é a condição de um centro de referência em saúde, atingindo “[...] desde 

cidades do interior do Piauí até outros estados do Nordeste e da região Norte. Nota-se, 

assim, os serviços de saúde como importantes vias para entender a dinâmica do espaço 

urbano teresinense” (RODRIGUES et al, 2015, p. 2458).  

                                                 
15 Durante toda a extensão dos anos de 1970, há destaque para os Projetos PROTERRA, POLO NORDESTE, 

com foco no ambiente rural e suas relações com as cidades. Em fins dos anos de 1990, ganha importância 

atividades do turismo, apoiados pelo PRODETUR, oportunidade em que a cidade de Parnaíba ganha maior 

notoriedade. E mais recentemente, no ano de 2016, o governo estadual lançou o Programa de 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável – PDES PIAUI 2050 –, que busca identificar as principais 

oportunidades para desenvolver empreendimentos até o ano de 2050 (LIMA, 2017). 
16 Teresina é resultado dos processos de organização espacial, advindo dos diversos interesses da época da 

colonização – Séc. XVIII, em diante, particularmente, quando da troca da primeira capital da província do 

Piauí - Oeiras - para que em 1852, no governo de Antônio José Saraiva, houvesse a transferência, implantação 

e ordenamento da primeira capital planejada do país. 
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No caso das cidades de Picos e Parnaíba os vetores, comercial e de serviços, explicam 

parte de suas origens e estágio atual de suas dinâmicas regionais. Amplia o conjunto de 

vetores, o fortalecimento de um agregado de Arranjos Produtivos Locais (APL’s), dada a 

localização diferenciada de ambas as cidades no contexto regional em que estão inseridas, 

conforme é observado na FIGURA1 seguir, que destaca como ímpar o potencial gerado. 

Neste sentido, na cidade de Picos há destaque para os APL’s de mel, caju e 

derivados17. A importância de desses arranjos é creditado não apenas à abrangência local, 

mas notadamente no contexto da microrregião produtiva de Picos18 composta por amplo 

conjunto de municípios e que tem sobre esta cidade sertaneja, uma referência enquanto 

importante centro de compras, comércios e serviços, imprimindo regionalmente há mais de 

quarenta municípios sua “[...] força econômica e a extensiva cobertura de serviços públicos 

que servem a um conjunto da população” (SILVA FILHO, 2004, p. 120). 

 

Figura 1: Mapa de localização de Teresina, Parnaíba e Picos/PI 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

                                                 
17 Tendo como principais mercados, o europeu e americano, a produção de mel em Picos e sua microrregião é 

uma das maiores do Brasil, tendo como frente de comando desse processo evolutivo, a Central de 

Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro – Casa Apis. Nesse mesmo encaminhamento é também 

destacada a produção de castanha de caju e cajuína, planejada e organizada pela Central de Cooperativas dos 

Cajucultores do Estado do Piauí – COCAJUPI, tendo como grande parceiro de compras, a Itália (LIMA, 

2017). 
18 No entorno geográfico do município de Picos, até 100 km, tanto nas práticas de apicultura e cajucultura, há 

destaque de produção distribuídos em mais de quinze municípios. 
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Em localização oposta, está a cidade de Parnaíba, na parte norte do estado, 

especificamente, no litoral. O conjunto de sol, calor, praias e uma beleza cênica que tem 

como grande atrativo, a presença do Delta do Parnaíba, fazem da mesma, uma referência 

nas atividades do turismo. Quer seja para o estado, Nordeste ou mesmo para o Brasil,  

dadas suas qualidades geoambientais únicas, bem como de serviços, capazes de atender 

uma parcela significativa de municípios do Piauí, Maranhão e Ceará, sobressaindo-se nesse 

sentido o setor terciário, com destaque para o “comércio e os serviços, destacando-se a 

estrutura e grau de desenvolvimento desse setor, o município se constitui o único centro 

urbano com influência e apoio a todas as atividades socioeconômicas e institucionais no 

litoral piauiense” (GANDARA, 2010, p. 76). 

No campo dos APL’s, Parnaíba distingue-se numericamente comparado à Picos, 

pois conta além do promissor conjunto de atividades turísticas, consorciada pelo eixo de 

regionalização Jeri – Delta – Lençóis, também de mel, aprisco, artesanato, fruticultura 

orgânica, leite e derivados. A despeito da importância estratégica assumida pelo primeiro, 

os demais se configuram como secundários quando transformados em números pelo 

indicador do PIB19 municipal. 

Com mais de cento e cinquenta mil habitantes e apesar da variedade dos arranjos, esta 

cidade tem, junto das atividades do turismo, o fio condutor de sua economia. Quando se faz 

somado a presença de importantes equipamentos comerciais, nos setores dos comércios e 

serviços, notadamente, os da educação e saúde, o seu potencial regional e de comando é 

alargado, onde o pano de fundo é o “[...] litoral do Piauí que constitui uma unidade 

territorial funcional, na qual a cidade de Parnaíba desempenha o papel de centro de apoio 

principal para a realização das atividades sociais, econômicas e de serviços de toda essa 

região” (SILVA FILHO et al, 2017, p. 11).  

Não muito diferente, apesar do quantitativo inferior de APL’s, comparado à Parnaíba, 

mas que é extremamente dinâmico, do ponto de vista produtivo20, em nível regional e 

                                                 
19 Dados do IBGE apontam que Parnaíba ocupava o segundo lugar no ranking de maior PIB do estado, atrás 

da capital Teresina, estimado no valor de R$ 947. 088,00, com participação relativa de 4,3 % e Picos, o 

terceiro lugar, com o total de R$ 700. 303,00 e participação relativa em 3,2% (IBGE, 2010).  
20 Em nível de Nordeste, a produção de mel só no município de Picos, em 2011, angariou uma terceira 

posição de produção de mel com mais de 440 toneladas produzidos (IBGE, 2011). No que se refere à 
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nacional, a cidade de Picos, se notabiliza em seu conjunto regional de localização, por ser 

um “polo magnético” e ou centro de convergência, atraindo diariamente um ampliado 

movimento populacional, sobretudo, os originários dos municípios vizinhos, fato que tem 

“contribuído decisivamente para sua dinamicidade econômica e, consequentemente, para o 

desenvolvimento das funções urbanas nos setores de saúde, educação, serviços bancários e 

comércio, dentre outros (BESERRA, 2016, p. 18). 

Ao que percebemos, ambas as cidades, além de assumirem importância estratégica e 

econômica para o estado do Piauí, são também definidoras de relações no contexto regional 

de suas localizações. Estas condições, permitem tanto diária, quanto mensalmente, por e a 

partir de tais cidades, uma ampliada convergência de fluxos de pessoas e capitais, 

mercadorias e serviços, incrementando seus papeis regionais com rebatimentos que vão 

além das transformações e reordenamento territorial, sobretudo, na perspectiva de seus 

conteúdos21.  

Temos assim, a partir destas cidades, fortes capacidades de integração, no bojo de 

seus recortes regionais, considerando as perspectivas das interações espaciais, bem como de 

funcionalidades. No que pese sobre possibilidades de desenvolvimento regional, nos 

quadros 1 e 2, logo a seguir.  

 

Quadro 1: Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes em cidades piauienses 

(2000 e 2010) 

Cidades IDHM 

 Teresina 
1991 2000 2010 

0,509 0,620 0,751 

Parnaíba 0,414 0,546 0,687 

Picos 0,427 0,545 0,698 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

                                                                                                                                                     
produção da cajucultura e seus derivados, o município tem pouca representação. A esta possibilidade, em sua 

microrregião, é creditado destaque para os municípios de Pio IX, Monsenhor Hipólito, entre outros.  
21 Visualiza-se a presença de novos equipamentos de consumo – shopping, boutiques, centros empresariais, 

clinicas de diversas especialidades, centros/lojas de compras de artefatos de luxos, bem como representações 

de produtos/marcas estrangeiras, que até então se centravam de forma exclusiva na capital do estado e/ou 

importantes centros metropolitanos. Estas condições tem decisivamente remodelado os comportamentos e as 

culturas de consumo. 
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Sobre os dados expostos, algumas considerações são necessárias, particularmente, 

numa perspectiva comparativa: primeiro que estamos falando do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, aplicado à realidade brasileira e que segue três 

importantes dimensões, de um universo, onde existem mais de uma centena: longevidade, 

renda e educação.  

A construção deste índice, tem no bojo dos procedimentos metodológicos adotados 

para suas análises, a responsabilidade de revelar se houveram melhoras dentro de um 

município, resultante da tomada de políticas específicas ou ainda, se os resultados 

angariados, são apenas reflexo da diminuição dos demais municípios (ATLAS, 2014). 

 

Quadro 2: Evolução comparativa dos IDHM’s das cidades de Teresina, Parnaíba e Picos 

(1991, 2000 e 2010) 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Dito isso, a capital do Piauí, desde os dados do Censos de 1991, já apresentava um 

valor acima da média nacional. No entanto, a passagem de uma década para os anos 2000, 

registrou um tímida diferença, de 0,111 pontos para mais. Os dados do Censo de 2010, 

alargam as diferenças, com dobro daquele valor de vantagem. É visível assim, em duas 

décadas, algumas melhorias, mas no quadro geral, são tímidas. 

Entretanto, a diferença para a cidade com maior IDHM no Brasil, até o presente 

momento pelos dados, é preocupante e distante, pois São Caetano do Sul, no interior do 
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estado de São Paulo, tem população que é cerca de seis vezes menor do total que é em 

Teresina, que passa dos novecentos mil habitantes (IBGE, 2010). 

Dessa forma, Teresina, apesar de possuir um amplo e importante parque de saúde, 

referendado, em diferentes especialidades e um crescente leque de centros de ensino, entre 

ensino básico e superior, por meio de diferentes instituições públicas e privadas, tem talvez 

na expansão urbana descontrolada, com amplas diferenças socioespaciais, no contexto 

intraurbano, a explicação para o não alcance de um índice mais satisfatório. 

Se tomarmos a dimensão educação, no contexto da compreensão, de um IDHM alto, 

mas longe da realidade numérica que Teresina deveria apresentar, visto a importância 

adquirida por sua rede de ensino, veremos então que a “diferenciação das redes de ensino, 

articulada a um sistema de matrículas que induz os pais a disputar entre si vagas em escolas 

de maior prestígio, cria um quase mercado educacional por meio do qual são produzidas 

desigualdades escolares” (ÉRNICA, 2013, p. 787). 

Concernentemente sobre as cidades de Parnaíba e Picos, algumas ponderações são 

levantas. Parnaíba, dado seu potencial turístico e particularidades geoambientais, 

notadamente, por ser a “porta do Delta do Parnaíba”, em tese, considerando as benfeitorias 

que o sistema turístico deve oportunizar, quando bem planejado, por e a partir dos 

representantes públicos e privados envolvidos na dinâmica em questão, deveria possuir 

dados do IDHM muito mais superiores, com diferenças largas positivas, entre os números 

construídos, em duas décadas. 

Aparecendo atrás da média nacional, no IDHM, Parnaíba, apesar de sua economia 

ser fortemente movimentada pelo aproveitamento de suas atividades turísticas, precisa 

melhor gerenciar, planejar e conduzir ações que permitam melhor aproveitar suas 

potencialidades, como fios condutores ao desenvolvimento humano desejado, pois o avanço 

lento de seus números no conjunto do índice, possivelmente tem relação com a “grande 

dificuldade relacionada a gestão  e o desenvolvimento do turismo do litoral piauiense, 

muitas das vezes, em função da falta de informação (comunicação) confiável ou da carência 

de instrumento de gestão factível” (MENDES; SILVA, 2017, p. 2). 
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O fato curioso e comparando à cidade anterior, é Picos, nos sertões do Piauí. As 

diferenças de valores entre as duas décadas é bem maior que a cidade litorânea. 

Comparando à outra cidade, de importância estratégica e econômica, no interior da Bahia, 

Camaçari, no ano de 2010, estava ranqueada na posição 2078°, com IDHM 0,694, Picos 

ganha destaque, visto que não possui o dinamismo econômico puxado pelo importante setor 

industrial e petroquímico. 

Nesse contexto, Picos tem um diferencial a mais, comparado a Parnaíba: está bem 

posicionada, como uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Tal indicação, consta 

de um estudo realizado pelo Instituto Austin Rating e, encomendado pela Revista ‘Isto é’, 

no ano de 2015, a partir de diferentes indicadores sociais, fiscais, econômicos e digitais. 

Nesse conjunto, Picos/PI, obteve a posição 885°, dentro do universo de 5.570 cidades 

que o Brasil possui. Como se vê, Picos/PI é o grande destaque, no que se refere a existência 

de números. Estes, resultam de graus evolutivos que a cidade tem alcançando, acreditamos 

em grande parte, à sua capacidade de polarização, em nível regional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi pautada a partir de uma inquietação: As três principais cidades do 

Piauí: Teresina, Parnaíba e Picos, possuem vocação para integração e/ou desenvolvimento 

regional? Ainda que a pergunta seja bem clara e direta, a capacidade em respondê-la é 

complexa, seja por que em nível estadual há pouquíssimas referências acadêmicas, seja 

ainda pela escolha estratégica do IDHM, enquanto importante elemento de síntese, para 

realidades urbanas, com seus amplos conjuntos populacionais, em diferentes quadros 

regionais.  

Mais do que responder de modo absoluto ao questionamento proposto, a intenção 

foi provocar novas possibilidades de reflexões, pois a quase totalidade do que se escreve 

academicamente no Piauí, no âmbito das ciências humanas e sociais tem sempre como 

referência, a capital Teresina.  
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Externamente à Teresina, conforme apontado, as cidades de Parnaíba e Picos, desde 

os anos de 1990, vem desenhando uma conjectura de relações urbano e regionais 

significativas. O quadro de transformações que tem se instalado nestas cidades, 

considerando suas funcionalidades e papeis regionais, dão motivos suficientes para se 

refletir sobre suas vocações aqui levantadas. 

Dada às características apresentadas, a partir de cada cidade, mas particularmente, 

as que versam sobre suas relações, papeis e importâncias no contexto de suas regiões de 

localização, fica evidente a constituição de novas “roupagens urbanas”, reveladas pelos 

novos apêndices econômicos e produtivos que vem se instalando, paulatinamente. Estes 

fatos têm rebatimentos na configuração de uma nova Rede urbana regional, reforçando a 

lógica de um “[...] conjunto de centros urbanos, funcionalmente articulados entre si” 

(CORRÊA, 2010, p. 94). 

Desta forma, tais cidades se caracterizam como uma espécie de caixa de ressonância 

dos processos socioespaciais que se desenvolvem em suas regiões de influência. Esta 

capacidade ganha visibilidade quando olhamos não apenas para uma única cidade, mas 

particularmente, o conjunto das outras cidades que compõe seu quadro regional de 

referência. 

Nesses termos, concluímos que as cidades de Teresina, Parnaíba e Picos, 

apresentam tendências na promoção de desenvolvimento regional e forte vocação para 

processos de integração na região, à luz das interações espaciais e funcionalidades urbanas. 

No que tange ao desenvolvimento, acreditamos que falta muito das representações 

políticas piauienses, propostas e ações efetivas que orientem novos avanços sobre a 

qualidade de vida das populações, urbanas e ou rurais, na escala do estado, bem como 

também das suas cidades. 

Estas ações, ao nosso ver, devem considerar o melhor aproveitamento das riquezas e 

potencialidades naturais, bem como, a valorização das diferenças culturais espalhadas 

heterogeneamente no território estadual e seus municípios. Paralelo a isso, a construção 

coletiva de uma agenda de compromissos, via políticas públicas, bem como parcerias 
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político-público-privadas, com propostas resolutivas e ou pelo menos amenizatórias às 

carências regionais, sejam elas infraestruturais, econômicas e ou sociais. 

Tal agenda, deve ser pensada de forma multilateral, onde de um lado, se apresente o 

território estadual e suas cidades, como uma totalidade fracionada e ao mesmo tempo 

articulada, a partir de suas qualidades, aos investimentos e investidores.  
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AS IMPLICAÇÕES DA GOVERNANÇA NO DESENVOLVIMENTO DO APL DE 

VESTUÁRIO DE MURIAÉ-MG 

 

THE IMPLICATIONS OF GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF CLOTHING 

LPA OF MURIAÉ-MG 

 

Cecilia Alves da Silva Antero22 

Magnus Luiz Emmendoerfer23 

Valdir Roque Dallabrida24 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi compreender as implicações da governança no 

desenvolvimento do APL de Vestuário de Muriaé-MG. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa/descritiva, conduzida pelo método do estudo de caso descritivo-exploratório e 

instrumental. Dezenove atores do APL participaram das entrevistas com roteiro 

semiestruturado na unidade-caso: APL de Vestuário de Muriaé-MG. Na análise dos dados 

foi utilizada a técnica de análise de conteúdo com o suporte do software NVivo®. 

Constatou-se que a participação dos atores nas ações conjuntas, nas atividades promovidas 

e nas deliberações sobre o APL têm influência sobre os demais elementos e critérios dessa 

governança, no sentido de facilitar ou dificultar a promoção do desenvolvimento. Percebeu-

se a participação e a integração dos representantes das entidades. Identificou-se a 

incipiência da participação e da integração entre os representantes das empresas. A 

identificação dos fatores que estimulem a participação e a cooperação consiste em 

sugestões para melhorar a atuação dos coordenadores do APL investigado, bem como 

sugestão para novos estudos. 
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Abstract: The aim of this study was to understand the implications of governance in the 

development of clothing LPA of Muriaé-MG. A qualitative / descriptive research 

conducted by the case study method descriptive exploratory and instrumental was 

performed. Nineteen LPA actors took part in interviews with semi-structured in-unit case: 

clothing LPA of Muriaé-MG. The data analysis was used the content analysis technique 

with the support NVivo® software. It was found that the participation of actors in joint 

actions, promoted the activities and the deliberations on the LPA has influence on the other 

elements and criteria of this governance, to facilitate or hinder the promotion of 

development. Saw the participation and integration of the representatives of the entities. 

Identified the paucity of participation and integration between business representatives. The 

identification of the factors that encourage the participation and cooperation consists of 

suggestions to improve the performance of the coordinators of LPA investigated, as well as 

suggestions for further studies. 

 

Keywords: Cooperation. Coordination. Governance. Public Policy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as ações realizadas com intuito de fomentar o desenvolvimento do país, 

desde a década de 1980, o poder público passou a realizar intervenções locais para devido à 

ineficiência das políticas industriais (SUZIGAN; FURTADO, 2006) e em função da 

influência das economias locais no desenvolvimento do país (TEIXEIRA, 2008; CASTRO; 

GONÇALVES, 2014). 

No Brasil, as aglomerações de empresas são denominadas arranjos produtivos locais 

(APLs), reconhecidos como ambientes favoráveis para geração de vantagens e obtenção de 

benefícios que proporcionam desenvolvimento e competitividade. A esse respeito, Almeida 

(2014) afirma que a presença das empresas em um mesmo território gera relacionamentos 

que proporcionam vantagens competitivas, o que confere aos APLs um importante papel no 

desenvolvimento local devido à geração de emprego e renda.  

Além das vantagens e benefícios, os APLs são ambientes marcados por desafios 

relativos às formas de cooperação entre atores e meios de coordenação: cooperação 

incipiente (SANTOS; CÂNDIDO, 2013), participação incipiente (CAMPOS et al., 2009), 

falta de comprometimento (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 2011) e priorização de 
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interesses (ALVES et al. 2012). Nos estudos desenvolvidos enfatiza-se que a identificação 

de meios para coordenar as ações conjuntas consiste numa alternativa para superar tais 

desafios (BOTELHO, 2009). 

Assim, a governança surge como alternativa para otimizar o desempenho do APL 

(CARIO; NICOLAU, 2012), pois proporciona meios para decidir de forma assertiva e obter 

melhores resultados (ALVES et al., 2012) e conciliar diferentes interesses no planejamento 

e execução de ações para o desenvolvimento empresarial e local (VILLELA; PINTO, 

2009). 

A exemplo dos estudos desenvolvidos sobre o tema, que evidenciam a influência da 

governança no desenvolvimento do APL, realizou-se uma investigação para responder à 

seguinte questão: Quais as implicações da governança no desenvolvimento do APL de 

Vestuário de Muriaé-MG? Para tanto, adotou-se como objetivo geral: Compreender as 

implicações da governança no desenvolvimento do APL de Vestuário de Muriaé-MG. Os 

objetivos específicos são: i) caracterizar a governança do referido APL e ii) identificar as 

implicações da governança no desenvolvimento do APL investigado. 

 

GOVERNANÇA EM APL 

 

Sobre governança, inicialmente as primeiras contribuições faziam referência ao 

âmbito empresarial (governança corporativa) e à administração pública (RHODES, 1996, 

1999; STOKER, 1998), estando inseridas no debate sobre a economia institucional e da 

regulação (FARINÓS, 2008). Sua acepção referia-se às redes auto-organizadas envolvendo 

conjuntos complexos de organizações, instituições e atores provenientes dos setores público 

e privado (ROSENAU; CZEMPIEL, 1992), como representantes do setor empresarial, dos 

sindicatos de trabalhadores, da sociedade civil, dos movimentos populares e agentes 

estatais (KAZANCIGIL, 2002), agindo num processo interativo (STOKER, 1998), com 

interações enraizadas e reguladas por regras do jogo negociadas e acordadas pelos seus 

participantes (RHODES, 1996).  

Referiam-se, ainda, aos processos de tomada de decisão ou espaços de prestação de 
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conta (WEALE, 2011) relativamente horizontais, como um novo modelo de regulação 

coletiva e de fazer política (BLANCO; COMÀ, 2003), ou seja, uma forma de governar 

mais cooperativa, diferente do modelo hierárquico em que as autoridades estatais exercem 

um poder soberano sobre os grupos e cidadãos que constituem a sociedade civil 

(MAYNTZ, 1998).  

Outra variante, mais recente, é sobre governança territorial, para referir-se aos 

processos de organização das múltiplas interações entre atores e interesses presentes no 

território, cujo objetivo é simplificar os processos de regulação e tomada de decisão 

(FARINÓS, 2008; 2015), envolvendo atores públicos e privados em relações horizontais de 

cooperação e compartilhamento, compreendendo o processo de planejamento e gestão de 

dinâmicas territoriais (DALLABRIDA; BECKER, 2003; DALLABRIDA, 2015). 

No que tange à governança em APL, suas principais características são 

complexidade, polissemia e diversidade de entendimentos (CARIO; NICOLAU, 2012; 

SILVA et al., 2012). Por entender que a adoção de obras basilares permite minimizar essas 

características, nesse estudo parte-se dos entendimentos de Guerreiro et al. (2009), Villela e 

Pinto (2009), Dallabrida (2015), Tenório (2011) e Cançado et al. (2013). 

De acordo com Guerreiro et al. (2009), a governança em APL refere-se às formas de 

liderança, coordenação, intervenção, participação e negociação dos conflitos nos processos 

decisórios locais que se manifestam no ambiente institucional e operacional. Na proposição 

de Villela e Pinto (2009, p. 1067) essa governança é tida como “[...] o processo de 

coordenação de atores, de grupos sociais, de instituições ou de redes empresariais para 

alcançar objetivos discutidos e definidos coletivamente”. A partir da obra de Dallabrida 

(2015) é possível indicar que a governança em APL pode ser entendida como a capacidade 

de reunir atores sociais, econômicos e institucionais de forma coordenada, via 

envolvimento e cooperação. 

Para Tenório (2011) a governança refere-se a práticas de coordenação e/ou 

procedimentos, pois são iniciativas de coordenação das ações de um APL, norteadoras da 

implementação de ações, via normatização e regulamentação de relacionamentos. 

Adicionalmente, com base em Cançado et al. (2013), entende-se que a governança em APL 
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está relacionada à identificação dos atores e das atividades por eles desempenhadas e à 

coordenação de ações conjuntas em prol de objetivos coletivos, envolvendo principalmente 

a interação e a deliberação entre atores, que estão inseridos nas dimensões estrutural e 

processual da governança.  

Sabe-se que a governança favorece o desenvolvimento (GRANIEL, 2011; 

CASTRO; GONÇALVES, 2014) no que tange à definição de estratégias para promover a 

integração entre os atores do APL e a criação de condições de atuação igualitária (DIAS, 

2013). 

Sumariza-se que a governança em APL relaciona-se à adoção de procedimentos 

para a organizar e conduzir ações conjuntas em prol do desenvolvimento, os quais devem 

ser norteados por princípios como participação, objetivos comuns, compartilhamento de 

recursos, envolvimento nas deliberações. Essa a governança é melhor compreendida 

quando analisada a partir de três elementos fundamentais: representatividade, cooperação e 

coordenação. 

A representatividade compreende os atores e suas atividades, pois no APL cada ator 

desempenha uma atividade específica (CARIO; NICOLAU, 2012). Os diversos tipos de 

atores presentes em um APL podem ser reunidos nos seguintes grupos: empresas, 

fornecedores, instituições de ensino e pesquisa, instituições financeiras, organizações de 

apoio, organizações de negócio e poder público (TAVARES, 2011). A atuação desses 

atores na realização de suas atividades é o que determina a representatividade do APL. 

Portanto cada ator deve agir de forma comprometida com o desenvolvimento. Essa 

representatividade é analisada com base no porte (SEBRAE, sd), tipo de ator (natureza) 

(TAVARES, 2011) e tipo de atividade (finalidade) (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 2011; 

CARIO; NICOLAU, 2012). 

Já a cooperação refere-se à realização de ações conjuntas a partir de interesses 

comuns e tendo em vista objetivos específicos. É compreendida como chave para busca de 

vantagens competitivas (SUGAHARA; VERGUEIRO, 2011; SANTOS; CÂNDIDO, 2013; 

GUSSONI et al., 2015; SOUSA et al., 2015) e do desenvolvimento (GRANIEL, 2011). 

Abrangência (CAMPOS et al., 2009), diversidade (SANTOS; CÂNDIDO, 2013), 
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frequência (ZAMBRANA; TEIXEIRA, 2013), objetivo (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 

2011), recursos compartilhados (ALVES et al., 2012) e benefícios (SILVA et al., 2012) são 

critérios para analisar a cooperação. 

E a coordenação está relacionada à organização e condução de atividades 

desempenhadas pelos atores em um APL. É um importante fator para o desenvolvimento, 

pois para que os objetivos do APL sejam atingidos é necessário que haja alto nível de 

organização e condução de suas ações (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 2011) e possibilita 

o desenvolvimento e a competitividade do APL (DIAS, 2013).  Para compreender a 

coordenação no APL são destacados fatores relacionados à organização, que compreende à 

formalidade (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 2011) e à estrutura de gestão (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2008) e à condução, que envolve a integração (CAMPOS et al., 2009) e a 

participação (VILLELA; PINTO, 2009). 

Especificamente, para analisar a formalidade deve-se observar os critérios:  

padronização, planejamento, implementação e controle (AZEVEDO FILHO; RIBEIRO, 

2011). Autogestão, coordenação por empresa e coordenação por entidade são os tipos de 

estrutura de gestão que podem ser identificados ao analisar a estrutura de gestão. Por sua 

vez, na análise da integração deve-se observar os critérios: proximidade (CAMPOS et al., 

2009) e influência (SANTOS E CÂNDIDO, 2013). E ao analisar a participação deve ser 

identificado um processo decisório participativo ou centralizado (VILLELA; PINTO, 

2009). 

Os elementos representatividade, cooperação e coordenação devem ser observados a 

partir de critérios supracitados de forma detalhada, ao analisar a governança de um APL. 

Devem ainda ser identificadas as implicações quanto à maneira como tais elementos 

ocorrem no APL, à relação existentes entre os mesmos e à influência exercida sobre os 

demais. 

A representatividade tem relação com a cooperação devido à existência de atores 

em um mesmo território, o que tende a gerar formas diversas de relacionamento, entre elas 

a realização de ações conjuntas. Esse elemento também se relaciona com a coordenação, 

pois o tipo de ator e atividade desempenhada determina como cada ator pode contribuir 
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para a organização e condução das ações conjuntas, uma vez que sua atuação está 

relacionada com sua especialização e know-how (BAPTISTA; ALVAREZ, 2007) e porque 

a proximidade dos atores facilita a coordenação das ações conjuntas no APL (MACIEL et 

al., 2014). 

A cooperação promove a obtenção de benefícios que gera satisfação dos atores e 

ainda permite que os mesmos se conscientizem da importância de cooperar ao constatarem 

que a realização da ação conjunta tem condições de promover mais benefícios que a ação 

individual (TEIXEIRA, 2008).  Assim, os atores compreendem que seu engajamento, 

envolvimento, participação e integração os torna mais conhecedores da realidade do APL e 

das possibilidades de melhorias a serem realizados (GUSSONI et al., 2015). 

Quanto à coordenação, os atores responsáveis devem estar empenhados em obter 

melhores resultados tendo como efeito a percepção positiva dos demais atores, gerando 

credibilidade e consequentemente maior participação e envolvimento nas ações promovidas 

e em sua coordenação (OLIVEIRA; DAMIANI, 2014; ALVES et al., 2012). Além da 

preocupação de obter melhores resultados, esses atores devem criar meios para divulgar as 

ações implementadas e os resultados obtidos para que os demais atores tenham consciência 

de seu empenho quanto à promoção de ações em prol do desenvolvimento do APL, o que 

tende a gerar aumento da participação, integração, conscientização e percepção de 

benefícios (CALHEIROS, 2010).  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Essa pesquisa, inserida no paradigma interpretativista (BURRELL; MORGAN, 

1979), é caracterizada como qualitativa/descritiva (COLLIS; HUSSEY, 2005). Para sua 

condução adotou-se o método do estudo de caso descritivo-exploratório, único e 

instrumental, no qual foram observadas as etapas: delimitação da unidade-caso, coleta de 

dados, seleção, análise e interpretação dos dados e elaboração do relatório (YIN, 2010). 

A unidade-caso é o setor de vestuário da cidade de Muriaé-MG, cuja escolha é 

justificada pelo destaque dentre os municípios mineiros quanto ao número de 
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estabelecimentos e emprego na indústria, conforme dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) (TAVARES, 2011).  

Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas (GIL, 

2002; RICHARDSON, 1999; COLLIS; HUSSEY, 2005) como suporte do recurso da 

gravação de áudio com posterior transcrição. Já os dados secundários foram extraídos do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Diagnóstico da Indústria 

do Vestuário de Muriaé e Região 2010 (GIL, 2002; COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Dentre os atores do APL de Vestuário de Muriaé-MG foram entrevistados 19 

sujeitos participantes da pesquisa com base no critério de acessibilidade e não probabilístico 

e a concordância em participar. Inicialmente esses sujeitos foram identificados a partir de 

dados documentais, posteriormente com base nas recomendações, feitas nas entrevistas, que 

foram finalizadas quando se tornaram repetitivas (BALDIN; MUNHOZ, 2011).  

A técnica de análise do conteúdo (LAVILLE; DIONNE, 1999; BARDIN, 2009), 

utilizada na seleção, análise e interpretação dos dados, compreendeu as fases de pré-análise, 

codificação do material e interpretação. Foi realizada a análise temática das categorias com 

grade fechada, por meio da estratégia de emparelhamento, tendo a frase como categoria de 

análise e a palavra como unidade de recorte de conteúdo, com o suporte do software 

NVivo®. As classes temáticas, categorias, indicadores e subcategorias utilizadas são 

apresentadas no Quadro 1. 

 

  Quadro 1 - Análise de conteúdo das entrevistas feitas no APL de Vestuário de Muriaé-MG 
Classe Temática Categoria Indicador de 

Categoria 

Subcategorias 

Dimensão Estrutural  

da Governança em APL  

Representatividade  Atuação dos atores  Empresas  

Instituições de Ensino e Pesquisa  

Instituições Financeiras  

Organizações de Apoio  

Organizações de Negócio  

Poder Público  

Dimensão Processual  

da Governança em APL 

Cooperação  Ação conjunta  Cooperação entre empresas  

Cooperação entre entidades  

Cooperação entre empresas e entidades 

Dimensão Processual  

da Governança em APL 

Coordenação  Organização   Coordenação por empresas  

Coordenação por entidades  

Coordenação por empresas e entidades  
Condução  

   Fonte: Elaborado pelos autores 
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A elaboração do relatório, vide seção seguinte, na qual são apresentados a 

governança do APL de Vestuário de Muriaé-MG e suas implicações no desenvolvimento 

do referido APL, foi possível a partir dos dados obtidos na etapa de seleção, análise e 

interpretação dos dados. 

 
RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para apontar as implicações da governança em APL no desenvolvimento, antes fez-

se necessário relacionar os elementos dessa governança às situações idealizadas quanto sua 

ocorrência, bem como à implicação de cada situação identificada no APL. Partiu-se das 

situações idealizadas indicadas nos estudos referenciados, para analisar esses elementos, 

caracterizar sua governança e indicar as reais implicações para o desenvolvimento do APL.  

Na análise da Representatividade do APL de Vestuário de Muriaé-MG foram 

observadas as informações destacadas no Quadro 2 e as ponderações feitas pelos 

participantes da pesquisa. 

 

Quadro 2 - Representatividade do APL de Vestuário de Muriaé-MG 

R
ep

re
se

n
ta

ti
v

id
ad

e 

Critérios de 

analise 

Situações no APL Implicação para o APL Implicação para o 

Desenvolvimento 

Tipo de Ator 
Há pelo menos um ator em 

cada grupo. 

Representatividade 

Expressiva. 

 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

 

Tipo de Atividade 

Desempenhada 

Atividade desempenhada 

está relacionada ao grupo a 

que o ator pertence. 

Representatividade 

Expressiva. 

 

Porte 

Há empresas micro, 

pequenas e médias 

empresas. 

Novos negócios. 

Atração da ação do poder 

público. 

Parâmetro de atuação. 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto ao tipo de ator e atividade desempenhada, foram identificadas empresas e 

entidades em número expressivo, quando consideram-se a atividades em prol do 

desenvolvimento do APL investigado. Identificou-se atividades distintas e pelo menos um 

ator pertencente aos grupos de atores que compõem esse APL. No que tange ao porte, 

foram identificadas empresas de micro, pequeno e médio porte, sendo que as pequenas 

destacaram-se quanto ao número, confirmando o entendimento de Baptista e Alvarez 
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(2007) que apontam para predominância das empresas de pequeno e médio porte. 

Percebeu-se que a maioria das entidades do referido APL desempenha suas 

atividades de forma satisfatória, ou seja, são comprometidas com o desenvolvimento das 

empresas. Entretanto, dentre as entidades foi identificada a atuação incipiente da instituição 

de ensino e pesquisa, devido a sua presença recente na cidade e a falta de proximidade. 

Sobre as implicações da Representatividade no desenvolvimento do APL de 

Vestuário de Muriaé-MG, destaca-se que: i) os diferentes tipos de atores identificados 

evidenciam um APL institucionalizado no qual identifica-se empresas e entidades 

comprometidas com suas respectivas atividades, o que favorece o desenvolvimento; ii) a 

diversidade de atividades desempenhadas demonstra uma atuação articulada e 

complementar, o que facilita a realização de ações em prol do desenvolvimento e iii) a 

atividade das empresas de médio porte norteia a atuação das empresas menores e das que 

estão iniciando suas atividades e a presença de pequenas e micro empresas funciona como 

um atrativo de políticas públicas que tem como objetivo apoiar seu crescimento, o que 

tende a refletir positivamente no desenvolvimento do APL. Constatou-se que essa 

representatividade expressiva, tal como identificada, tende a facilitar a promoção do 

desenvolvimento do APL de Vestuário de Muriaé-MG. 

Sobre a cooperação, observou-se nas falas informações relativas às ações conjuntas 

implementadas no APL e às formas de relacionamento, conforme exposto no Quadro 3. 

 

 Quadro 3 - Cooperação do APL de Vestuário de Muriaé-MG 

C
o

o
p

er
aç

ão
 

Critérios de analise Situações no APL Implicação para o APL Implicação para o 

Desenvolvimento 

A
çã

o
 C

o
n

ju
n

ta
 

Abrangência  As ações conjuntas são 

direcionadas a todos os 

atores do APL. 

Os atores do APL são 

beneficiados pela ação 

conjunta. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

Diversidade  Foram identificados 

poucos tipos de ação 

conjunta. 

As demandas dos atores 

não são atendidas em sua 

totalidade. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

dificultada. 

Frequência  A ação conjunta não é 

realizada de forma 

contínua. 

Há falta de percepção 

quanto aos benefícios. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

dificultada. 

Objetivo  A ação conjunta contempla 

objetivos comuns aos 

atores envolvidos. 

Interesses diversos são 

atendidos e há percepção 

dos benefícios. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

Recurso 

Compartilhado  

Os atores compartilham 

recursos na realização da 

Há consciência da 

cooperação e o alcance 

A promoção do 

desenvolvimento é 
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ação conjunta. do resultado é facilitado. facilitada. 

Benefícios Os atores obtêm benefícios 

coletivamente. 

Conscientização da    

importância de cooperar. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Constatou-se que as ações conjuntas implementadas no referido APL visam 

beneficiar todas as empresas. São ações abrangentes que facilitam a sincronização dos 

atores no que se refere ao aprimoramento, crescimento e desenvolvimento. Entretanto, 

essas ações não são realizadas de forma contínua. “Ela não é diária, mas ela é sempre uma 

constante. Sempre que há os motivos, as necessidades, a gente está montando essa parceria” 

(ENTREVISTADO 06).  

Essa situação dificulta a identificação/compreensão dos resultados alcançados em 

tais ações, bem como a obtenção e percepção de benefícios pelos atores participantes. 

Acredita-se que, devido ao objetivo pretendido, as ações não são praticadas com frequência 

e sim conforme a existência de demanda. “É dessa forma... uma ideia que alguém tem, 

então nós fazemos a reunião para decidir onde buscar o recurso, onde terá esse recurso e 

esse recurso quem depois vai gerir cada parte desse projeto” (ENTREVISTADO 19). 

Ressalta-se que as ações devem ser contínuas e relacionadas, para proporcionar 

desenvolvimento e provocar conscientização quanto aos seus benefícios, conforme 

indicação de Azevedo Filho e Ribeiro (2011). 

Quanto ao objetivo, as ações conjuntas realizadas são focadas na “capacitação da 

mão de obra” (ENTREVISTADOS 3, 6, 16, 17 e 18), no “desempenho das empresas” 

(ENTREVISTADOS 16 e 18) e em atividades para “aprimoramento das empresas” 

(ENTREVISTADOS 1, 6, 8, 18 e 19), o que evidencia a concentração e a pouca 

diversidade dessas ações. Situação contrária ao entendimento de Silva et al. (2012), para os 

quais devem ser identificadas ações com objetivos diversos para atender às diferentes 

demandas dos atores. 

Ao analisar as ações implementadas no referido APL, constatou-se que os atores 

têm certa consciência da importância e necessidade de cooperar, uma vez que os mesmos 

compartilham recursos financeiros, humanos, informacionais e materiais como alternativa 

para facilitar o alcance de melhores resultados, vide fala do Entrevistado 18: 
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Esse trabalho é executado pelo SENAI e 80% desse valor é subsidiado pelo 

SEBRAE. Além disso, a gente..., até pelo SINDVEST, pelo CONDESC, pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico estarem aqui dentro do mesmo 

prédio, nós acabamos tendo um contato com esse pessoal, as vezes de 

empréstimo de sala, parceria em alguma divulgação, enfim, a gente sempre está 

em conjunto. 

Averiguou-se também que os atores são beneficiados, pois tais ações visam oferecer 

treinamentos, promover o desenvolvimento das empresas, identificar possíveis falhas no 

processo produtivo das empresas, apresentar produtos e identificar demandas das empresas 

quanto aos serviços prestados, etc. Na fala do entrevistado 17 é possível identificar 

afirmações quanto aos benefícios obtidos por meio das ações conjuntas:  

Ah sim, a atuação, o foco é sempre no desenvolvimento... os benefícios são os 

seguintes, se você pegar os números aí de 2004, do diagnóstico de 2004 e pegar 

os números do diagnóstico de hoje, você vai ver a diferença. Pelo diagnóstico fica 

claro o crescimento do faturamento das empresas e dos salários dos 

funcionários... a gente que já tem o comparativo desde 1979, a gente vê que a 

diferença é assustadora. Principalmente, nessa qualidade de vida do trabalhador.  

Ao observar as ações conjuntas é possível analisar os relacionamentos, uma vez que 

consistem numa forma de interação muito comum que os atores realizam para alcançar 

objetivos. Sabe-se que a cooperação pode ocorrer entre empresas, empresas-entidades e 

entidades. 

Constatou-se que as empresas do APL de Vestuário, em sua maioria, não realizam 

ação conjunta. “A cooperação entre as empresas, se existe, é mínima. No meu ponto de 

vista não existe ...” (ENTREVISTADO 13). As ações conjuntas identificadas restringem-se 

ao compartilhamento de maquinário: “... nós temos uma parceria ... Nós temos uma 

máquina que fusiona... Então ela manda para mim e eu fusiono a alça... para ela” 

(ENTREVISTADO 12). 

Justifica-se a incipiência na cooperação entre empresas devido ao desconhecimento 

dos benefícios da prática de ações conjuntas. “A minha opinião é a mesma, eu acho que o 

empresário não entendeu a vantagem de se unir” (ENTREVISTADO 12). Percebeu-se um 

comportamento individualista dos empresários que estão concentrados na gestão da 
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empresa: “Mas eu ... sou bastante afastado, devido ao momento econômico da empresa. ” 

(ENTREVISTADO 9). 

Averiguou-se que a cooperação entre empresas-entidades também é incipiente. 

“Assim, empresa-entidade, é muito fraco porque a gente (empresa) não participa...” 

(ENTREVISTADO 5). No que tange a cooperação entre entidades, identificou-se a 

realização de diversas ações conjuntas. “A cooperação é daquela forma que eu te falei... em 

cima daquelas pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar, a passar informações, a 

trocar ideias, isso tem o lado da cooperação” (ENTREVISTADO 4). 

Compreendeu-se que a cooperação no APL de Vestuário de Muriaé-MG é 

caracterizada pela cooperação incipiente entre empresas e empresas- entidades que 

contrasta com a situação identificada entre as entidades. Ao observar as ações conjuntas, a 

maioria dos critérios de análise apontam para situações que tem implicações favoráveis à 

promoção do desenvolvimento do referido APL, com exceção da diversidade e frequência. 

Segundo Gussoni et al. (2015), a cooperação favorece a realização de ações conjuntas e 

facilita a ação dos responsáveis pela coordenação, no planejamento, execução e controle de 

ações para o desenvolvimento. Portanto, a situação identificada no APL tem implicações 

negativas que dificultam essa promoção. 

As ações conjuntas também foram utilizadas para analisar a coordenação, no APL 

de Vestuário de Muriaé-MG, conforme critérios de análise apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Coordenação do APL de Vestuário de Muriaé-MG 

C
o

o
rd

en
aç

ão
 

Critérios de analise Situações no APL Implicação para o APL Implicação para o 

Desenvolvimento 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Formalidade 

(Padronização) 

Os atores do APL não 

adotam procedimentos 

preestabelecidos para 

realizar uma ação conjunta. 

Ineficiência. A promoção do 

desenvolvimento é 

dificultada. 

Formalidade 

(Planejamento, 

implementação 

e controle) 

Os atores do APL não 

planejam as ações a serem 

implementadas e não 

controlam seus resultados. 

Ineficácia. A promoção do 

desenvolvimento é 

dificultada. 

Estrutura de 

Gestão  

As entidades CONDESC, 

SINDVEST e SMDE são 

responsáveis por coordenar. 

Integração entre atores, 

padronização de interesses e 

conciliação de objetivos. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

C
o

o
rd

en
aç

ão
 

C
o

n
d

u
çã

o
 

Integração 

(Proximidade) 

Existem laços e vínculos 

fortes entre as entidades 

CONDESC, SINDVEST e 

SMDE 

Estreitamento de relações e 

surgimento de fortes vínculos. 

Facilidade na realização de 

ações conjuntas, alcance de 

objetivos. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

 

Integração 

(Influência) 

As empresas Confecções 

Veggie e Paulienne exercem 

influência pela tradição, 

qualidade nos produtos e 

experiência de mercado. 

As entidades CONDESC, 

SENAI, SMDE e 

SINDVEST exercem 

influência pelas iniciativas 

em prol do desenvolvimento. 

Desenvolvimento das demais 

empresas. 

Fortalecimento das relações 

entre atores e alcance de 

objetivos comuns. 

 

A promoção do 

desenvolvimento é 

facilitada. 

 

Participação Processo decisório 

centralizado nas entidades 

Centralização das ações. 

Cooperação incipiente. 

Coordenação dificultada.  

Não há distribuição unificada 

dos direitos de decisão. 

A promoção do 

desenvolvimento é 

dificultada. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto à formalidade, constatou-se que o APL é pouco padronizado. Percebeu-se 

que os atores, em sua maioria, não realizam planejamento e não adotam procedimentos 

preestabelecidos para a realização de ações conjuntas. “... planejamento se for da nota de 1 

a 10 é nota 3 para não deixar de dar nota. É muito fraco. ” (ENTREVISTADO 5). No 

referido APL, o planejamento é substituído pela realização de reuniões, que ocorrem 

conforme a identificação de demandas, nas quais são definidas as ações que serão 

implementadas, como e por quem. 
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... é dessa forma...tudo nasce através de uma reunião, uma ideia que alguém tem, 

então nós fazemos a reunião para decidir onde buscar o recurso, onde terá esse 

recurso e esse recurso quem depois vai gerir cada parte desse projeto. Hoje as 

reuniões estão acontecendo de acordo com as demandas do projeto. 

(ENTREVISTADO 19). 

 A estrutura da gestão do APL investigado é composta pelas entidades cujos 

representantes buscam alternativas para conciliar os interesses diversos dos atores. 

.... Mas tudo que é feito para o APL as entidades fazem parte, porque quando uma 

entra, normalmente chama a outra... quando a gente consegue se. se agrupar, a 

gente detém uma força maior, né?! Então através dessa força que a gente 

consegue os resultados (ENTREVISTADO 19). 

 Quanto à condução, percebeu-se que entre os representantes das entidades existe 

integração e uma participação expressiva nas deliberações do APL. “Nós já chegamos a 

confundir as entidades como se fosse uma só, de tamanho entendimento que todas têm 

umas com as outras” (ENTREVISTADO 19). Entre os representantes das empresas, 

constatou-se que não existe proximidade, pois não foram identificadas formas de interação 

ou relacionamento. “... falta um pouco mais de amálgama ... poderia sim haver mais união 

...” (ENTREVISTADO 2). 

  A influência exercida pelos atores do referido APL é relativa ao tipo de atividade 

desempenhada. As empresas influenciam pela tradição e qualidade dos produtos. “Sim, tem 

sim, porque aqui em Muriaé existem as confecções que já são mais antigas, maiores, que 

acaba que sempre vão servir de referência para quem está começando...” 

(ENTREVISTADO 8). As entidades influenciam ao realizarem ações conjuntas, 

principalmente quando sua atuação é determinante para o envolvimento e a participação 

dos representantes das empresas. “Entidades (CDL Muriaé, CONDESC, SEBRAE-MG, 

Secretaria de Desenvolvimento e SINDIVEST-MG/MURIAÉ), todas essas que eu já falei 

eu acho que elas são destaque, elas desempenham o trabalho muito bem. ” 

(ENTREVISTADO 1). 

 No tocante à participação nas deliberações sobre objetivos pretendidos e prioridades 

das ações conjuntas, são as entidades que decidem o futuro do APL. 

A gente participa desses eventos, cursos, palestras... A gente participa, a gente se 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1910 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

envolve. Tudo que aparece eu procuro ir, procuro estar sempre bem participativo 

em questão disso (ENTREVISTADO 4). 

Os representantes das empresas participam de forma incipiente devido à 

necessidade de dedicação à gestão das empresas. “Eu mesmo não vou às reuniões... por 

quê? Eu não tenho cabeça. Você vai sentar, assim, seis horas da tarde para resolver um 

monte de coisas sendo que no outro dia o dia vai ser desgastante” (ENTREVISTADO 9). 

Os representantes das entidades reconhecem essa participação incipiente dos representantes 

das empresas e se empenham em incentivar e aumentar o envolvimento dos mesmos. “A 

gente dá muita importância para essa situação das empresas participarem” 

(ENTREVISTADO 17). 

 A coordenação das ações conjuntas é feita pelas entidades CONDESC, 

SINDIVEST-MG/MURIAÉ e SMDE. Os representantes dessas entidades estão 

constantemente buscando alternativas para fomentar o desenvolvimento das empresas. 

Situação que reforça o entendimento de Souza et al. (2015), para os quais a atuação 

comprometida dos atores responsáveis pela coordenação tem influência no 

desenvolvimento do APL.  Essas entidades também exercem influência sobre as demais 

entidades e empresas quanto ao envolvimento e à participação, conforme destacado por 

Oliveira e Damiani (2014).  

 Constatou-se que a coordenação do APL de Vestuário de Muriaé-MG é 

caracterizada pela pouca formalidade na implementação das ações conjuntas, estrutura de 

gestão formada por algumas entidades, integração e participação incipiente dos 

representantes das empresas, integração dos representantes da entidades e processo 

participativo centralizado nas entidades. Quando observa-se, especificamente, a 

formalidade e a participação considera-se que a situação identificada implica em condições 

desfavoráveis à promoção do desenvolvimento, pois a adoção de procedimentos como 

compartilhamento de decisões, controle, padronização facilitam a ação dos atores 

responsáveis pela coordenação produzindo efeitos positivos quanto ao desenvolvimento do 

APL, segundo Castro e Gonçalves (2014). 

 Apesar do empenho dos representantes das entidades em promover ações para 

fomentar o desenvolvimento das empresas, fatores como a falta de integração e 
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participação dificultam a atuação desses representantes. Especificamente, quanto à 

participação, existe um descrédito por parte dos representantes das empresas quanto à 

atuação dos representantes das entidades, que os leva a não se envolver nas questões 

deliberativas do APL e a não participar das atividades promovidas. Essa situação não 

permite que os representantes das empresas percebam os benefícios das ações promovidas e 

que os representantes das entidades implementem ações assertivas por desconhecerem as 

reais demandas das empresas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, elegeu-se como objetivo compreender as implicações da governança 

no desenvolvimento do APL de Vestuário de Muriaé-MG.  

Ao analisar a Representatividade do APL de Vestuário de Muriaé-MG, percebeu-se 

que os atores representam diversos grupos e desempenham atividades condizentes com os 

grupos a que pertencem. Os atores são empenhados e comprometidos com o 

desenvolvimento do APL. Identificou-se uma representatividade expressiva, o que consiste 

num cenário favorável à realização de ações em prol do desenvolvimento.  

Quanto à cooperação, constatou-se que as ações conjuntas realizadas são 

abrangentes, possuem objetivos condizentes com as demandas dos atores do APL, 

proporcionam benefícios que possibilitam o crescimento e aprimoramento dessas empresas. 

Entretanto, o fato dessas ações não serem realizadas de forma contínua e por estarem 

concentradas em poucos tipos de ação, cria-se um ambiente com condições que dificultam 

o desenvolvimento. A cooperação incipiente entre empresas e empresas-entidades reforça 

essa situação 

Essa cooperação incipiente tende a ofuscar a cooperação existente entre as 

entidades. Essa falta de conscientização dos representantes das empresas quanto aos 

benefícios que podem ser obtidos por meio da ação conjunta os faz agir individualmente e 

desenvolver descrédito quanto à cooperação, o que consiste numa situação desfavorável à 

promoção de ações conjuntas. 

No que tange à coordenação, constatou-se que os representantes das empresas e 
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entidades comportam-se de forma antagônica. O comportamento individualista dos 

representantes das empresas também é identificado quanto trata-se de participação nas 

atividades promovidas, bem como nas deliberações sobre o futuro do APL. Essa situação 

caracterizada pela participação e integração incipientes dos representantes das empresas 

cria um contexto desfavorável à promoção do desenvolvimento, pois as ações 

implementadas pelas entidades não refletem as demandas das empresas e não contribuem 

para o seu desenvolvimento e aprimoramento. 

Para que os responsáveis pela coordenação do APL tenham condições de 

desenvolver ações assertivas para o desenvolvimento, é preciso criar alternativas que 

possibilitem a participação e envolvimento dos representantes das empresas para que os 

mesmos exponham suas expectativas, problemas, necessidades, objetivos, etc. Também é 

necessário criar certa conscientização quanto às ações realizadas e os resultados alcançados 

pela atuação dos responsáveis pela coordenação do APL, bem como quanto à importância 

de cooperar. 

A governança em APL é caracterizada a partir das situações identificadas quanto à 

representatividade, cooperação e coordenação, considerando a influência que os mesmos 

exercem entre si e sobre o desenvolvimento. Neste estudo, percebeu-se que a participação 

dos atores nas ações conjuntas, nas atividades promovidas e nas deliberações sobre o APL 

tem influência sobre os demais elementos e critérios dessa governança, no sentido de 

facilitar ou dificultar a promoção do desenvolvimento. Nesse contexto, a identificação de 

fatores que influenciam a participação dos atores do APL e de alternativas para 

conscientizar sobre a importância e necessidade de participar e cooperar são sugestões de 

novos estudos sobre a temática. 

A indicação de alternativas para a atuação dos atores do APL, principalmente 

aqueles responsáveis pela coordenação, na implementação de ações efetivas em prol do 

desenvolvimento das empesas, consiste na contribuição desse trabalho. Informação que 

também pode nortear a atuação dos formuladores de políticas públicas no aprimoramento 

das políticas existentes ou criação de novas, que venham a atender às necessidades desses 

atores.  
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SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL VULNERABILITY IN THE 

NORTH STATES, BRAZIL 

 

Josineide Aquino da Silva Amaral25 

Roselaine Navarro Barrinha26 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 
 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar como se comportou a dinâmica do 

desenvolvimento socioeconômico nos municípios da região Norte nos anos de 2000 e 2010. 

Como metodologia utilizou-se a Análise Fatorial Exploratória pelo método de componentes 

principais e análise de clusters. Os resultados mostraram que o Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico (IDSE) evoluiu ao longo do período analisado. O Índice de 

Vulnerabilidade Social e Econômica (IVSE) caiu no período analisado. Os municípios da 

região Norte tiveram significativa mudanças no IDSE, o que significa redução da 

vulnerabilidade social. A análise de cluster mostrou que os municípios possuem diferentes 

níveis de desenvolvimento e vulnerabilidade social.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Vulnerabilidade. Socioeconômico. Norte 

 

Abstract: This study aimed to analyze how the dynamics of socioeconomic development 

behaved in the municipalities of the North region in the years 2000 and 2010. As a 

methodology was used the Exploratory Factor Analysis using the main components method 

and cluster analysis. The results showed that the Socioeconomic Development Index (SDI) 

developed over the period analyzed. The Social and Economic Vulnerability Index (IVSE) 

fell during the analyzed period. The municipalities of the North region had significant 

changes in IDSE, which means reducing social vulnerability. Cluster analysis showed that 

municipalities have different levels of development and social vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região Norte possui a maior extensão territorial das cincos regiões brasileiras. 

Está situada dentro da Amazônia Legal, com sete estados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, somando uma população de mais de 17 milhões de 

habitantes (IBGE, 2017). Mais de 40% dos municípios dessa região em 2010 estavam com 

baixo desenvolvimento humano, e nenhum município apresentava alto desenvolvimento 

(PNUD, 2013).  

A região possui municípios que estão entre os piores no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), por ser uma região economicamente pouco 

desenvolvida, com acesso restrito a alguns municípios, dificuldade de acesso a serviços 

básicos como, saúde e educação, o que torna a qualidade de vida desses municípios muito 

precária (PNUD, 2013). 

O índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nos municípios do Norte brasileiro é 

elevado, 41,9% dos municípios possuem alta vulnerabilidade social. O Estado que 

apresenta maior percentual de municípios nessa faixa é o Amazonas com 80,6%, seguido 

do Pará, com 63,6% dos municípios (IPEA, 2015, p. 54). Isso mostra a alta vulnerabilidade 

que os moradores da região Norte enfrentam.  

O desenvolvimento humano é um processo que permite aumentar o leque de 

escolhas das pessoas, na medida em que adquirem mais capacidades e gozam de mais 

oportunidades para as usar. Contudo, o desenvolvimento humano é também um objetivo, 

pelo que é simultaneamente um processo e um resultado (PNUD, 2015).  

Para Amartya Sen (2010) o desenvolvimento pode ser visto como um processo de 

expansão das liberdades reais que os indivíduos gozam. O crescimento econômico 

obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades 

desfrutadas pelos membros de uma sociedade. Mas a liberdade também depende de muitos 

outros determinantes, como os serviços de educação e saúde, ou os direitos civis. 

Pereira et al (2016) analisaram o desenvolvimento socioeconômico nos municípios 

do Estado do Pará. Usando a metodologia de analise fatorial por meio dos componentes 

principais, os autores mostraram a existência de uma grande precariedade de todos os 
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indicadores, principalmente educação, que permaneceu sem alterações de 2000 para 2010. 

Evidenciaram que municípios com baixo desenvolvimento humano são limítrofes com 

municípios também com baixo desenvolvimento.  

Silveira, Silva e Carvalho (2008) elaboraram um índice de qualidade de vida dos 

municípios do Norte brasileiro. Os autores usaram dados relacionados a infraestrutura dos 

municípios, saneamento, educação e saúde. Sendo que os resultados apontaram uma 

heterogeneidade da qualidade de vida nos municípios da região Norte. Os Estados do Pará e 

Tocantins apresentaram o maior número de municípios com maiores índices de qualidade 

relativo de vida (IQRV). O Amazonas se apresentou com os piores índices da região, possui 

o maior número de municípios com o IQRV baixo.  

Compreender as desigualdades entre os municípios de uma mesma região torna-se 

um dos maiores desafios da atualidade em termos de políticas públicas. Entender porque 

áreas relativamente próximas apresentam marcantes diferenças em relação a seu grau de 

desenvolvimento econômico, e diferenças do nível de emprego podem ser de fundamental 

importância para formulação de políticas voltadas para a redução dessas desigualdades, 

evitando bolsões de pobreza e desemprego. 

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é analisar como se comportou a 

dinâmica do desenvolvimento socioeconômico nos municípios da região Norte nos anos de 

2000 e 2010. Especificamente pretende-se: a) criar um índice socioeconômico dos 

municípios da região Norte para os anos 2000 e 2010 e identificar por meio desse índice os 

municípios que apresentaram o maior e menor nível de desenvolvimento socioeconômico e 

a vulnerabilidade social dos municípios.  

Além desta introdução, o trabalho está dividido em mais três seções. Na primeira 

são expostos alguns conceitos de desenvolvimento econômico e vulnerabilidade social, a 

segunda traz a metodologia utilizada, na terceira são apresentados os resultados e 

discussões e por fim algumas considerações finais.    
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E VUNERABILIDADE SOCIAL  

 

O termo desenvolvimento econômico tem consolidação no final dos anos de 1940 e 

1950. Isso vai ficar visível nas políticas de estratégias de desenvolvimento econômico que 

foram orientadas em diversos países, especialmente nos países ditos subdesenvolvidos. 

Houve uma grande discussão no âmbito acadêmico na busca de precisar o referido termo. 

O desenvolvimento econômico é um conceito, de certa forma, bastante antigo, e, 

não obstante cercado de controvérsias. Meier e Baldwin (1968) acreditavam que nenhuma 

definição dada ao desenvolvimento econômico poderia ser decisiva, tendo em vista a 

complexidade do tema. Os autores não apontavam diferença significativa entre os termos 

desenvolvimento e crescimento econômico naquele momento histórico.   

O crescimento econômico é em Adam Smith sinônimo de desenvolvimento 

econômico, e a questão aqui gira em torno do “egoísmo”, do individualismo, e por isso é 

essencial em Smith a liberdade como um dos valores, ou virtudes mais importantes que 

assegurem o individualismo. Smith argumentava que o Estado tem a função de garantir a 

liberdade individual. Logo, o Estado teria três deveres: proteger da invasão de outro Estado, 

estabelecer um poder judiciário e garantir a manutenção de serviços públicos essenciais 

(como a educação) (SMITH, 1996).   

O desenvolvimento requer que sejam removidas as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e distribuição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de 

Estados repressivos (SEN, 2010). Ou seja, a expansão da liberdade é vista por Amartya Sen 

como o principal fim e principal meio do desenvolvimento. Consiste na eliminação de tudo 

o que limita as escolhas e as oportunidades das pessoas. Pessoas sem liberdade política ou 

direitos civis estão privadas de liberdades importantes para construção de suas vidas. Smith 

defendia a liberdade individual no sentido de que o egoísmo dos indivíduos levaria ao bem-

estar social no coletivo, pois cada um faria o melhor para alcançar melhores resultados. “A 

doutrina da liberdade natural de Adam Smith é dirigida, isto sim, contra as interferências da 

legislação e das práticas exclusivistas características do mercantilismo que, segundo ele, 
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restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas” (SMITH, 

1996, p. 15) 

As regiões são heterogêneas em relação ao desenvolvimento, ou seja, uma pode se 

desenvolver mais que as outras, mesmo estando próximas geograficamente. Contudo, para 

haver o desenvolvimento é necessário o crescimento econômico, em dado período. Este 

crescimento é localizado, não é disseminado no espaço, ele surge em pontos ou polos 

distintos e propaga-se pelo conjunto da economia (PERROUX, 1962). Além disso, um polo 

de crescimento surgir a partir de uma indústria motriz, essa por sua vez caracteriza-se como 

aquela que consegue realizar com antecedência a separação dos fatores de produção, a 

concentração de capitais e uso de técnicas apropriadas, obtendo como resultado um sistema 

de mecanização eficiente (PERROUX, 1955).  

 

ESTUDOS EMPÍRICOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

O desenvolvimento econômico é o processo de ampliação das liberdades dos 

indivíduos, no que tange as suas capacidades de escolherem a vida que desejam ter (PNUD, 

2013). Sen (2010) também partilha da ideia de que o desenvolvimento econômico só pode 

ser alcançado quando as pessoas tiverem condições de fazerem escolhas. A liberdade é para 

Sen a maior expressão do desenvolvimento. O processo de liberdade inclui as dinâmicas 

econômicas, sociais, políticas e ambientais (PNUD, 2013; SEN, 2010) 

Tavares e Porto Junior (2011) analisaram as desigualdades inter e intraestaduais na 

região Sul do Brasil por meio da análise de componentes principais (multivariada) com 

dezesseis variáveis para verificar se os dados dos municípios revelam uma região 

homogênea social e economicamente ou se são possuidores de desigualdades intra e inter-

regionais. Como esperado, verifica-se tanto desigualdades intra quanto inter-regionais. No 

Estado do Paraná verificou-se as desigualdades inter-regionais com destaque negativo e 

positivo nas desigualdades inter-regionais para o Rio Grande do Sul.  

Nogueira e Silva (2015) identificaram padrões espaciais de desigualdade econômica 

intermunicipal entre as microrregiões do Norte brasileiro. Para tanto, utilizaram a técnica de 
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cálculo do grau de desigualdade de Williamson e a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais (AEDE). Como resultados mostraram que existe um alto grau de desigualdade 

entre as microrregiões da região Norte. Também ficou claro a existência de um padrão de 

distribuição do grau de desigualdade entre as microrregiões, ou seja, existe dependência 

espacial da desigualdade econômica. 

Paschoalino et al. (2016) analisaram o desenvolvimento regional do Estado da 

Bahia entre os anos 2000 a 2010, relacionando o capital humano como um dos 

condicionantes do desenvolvimento do Estado.  Os autores usaram como metodologia a 

análise econômica de dados espaciais (AEDE), verificando se as variáveis selecionadas 

apresentavam correlação espacial com os dados relacionados ao desenvolvimento da Bahia 

e seu capital humano era uma condicionante para o desenvolvimento do Estado. Os 

resultados mostraram uma evolução nos indicadores do desenvolvimento no estado, no 

entanto os dados estavam correlacionados espacialmente, tendo a educação como um 

condicionante da desigualdade de renda e no nível do desenvolvimento em algumas 

macrorregiões durante os anos 2000.  

Struminski e Raiher (2017) analisaram a distribuição espacial da pobreza nos 

municípios brasileiros e seus determinantes em 2010. Os autores criaram três índices a 

partir das concepções monetárias, de privações e multidimensional, utilizando a 

econometria espacial para identificar os determinantes.  Os resultados mostraram que existe 

uma concentração da pobreza nos municípios do Norte e Nordeste. A pobreza está 

relacionada com os aspectos do sexo, mercado de trabalho, distribuição de renda, dicotomia 

urbano-rural, dinamismo econômico, proteção social e gastos com a infraestrutura. 

 

VULNERABILIDADE SOCIAL  

 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), construído a partir de indicadores do 

Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, procura dar destaque a diferentes 

situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa 
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perspectiva que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência 

de recursos monetários (IPEA, 2015).  

As desigualdades sociais trazem também consequências na criminalidade local. Para 

Kahn (2013) as regiões Sul e Sudeste diminuíram o nível de criminalidade enquanto as 

regiões Nordeste e Norte tiveram aumento nos níveis de criminalidade. “A criminalidade 

brasileira recente, principalmente a observada no Norte e Nordeste na última década, é 

fruto não apenas da miséria, mas também do desenvolvimento, ou melhor, de certo tipo de 

desenvolvimento que se fez rápida e desordenadamente, inchando as periferias dos centros 

urbanos”

Além disso, uma alta vulnerabilidade social impede os indivíduos de fazerem 

escolhas. Os habitantes da região Norte enfrentam diversas dificuldades por estarem 

inseridos numa região que sempre teve políticas de desenvolvimento pautadas na 

Segurança Nacional e nos chamados grandes projetos. Tais projetos não trouxeram para a 

região o desenvolvimento, mas apenas empregos precários, baixos salários, instabilidade e 

verdadeiros bolsões de miséria nas cidades e pequenas vilas em seu entorno. Como 

exemplo podem ser citados: a exploração de ouro no Pará, os complexos hidroelétricos, o 

polo Carajás de exploração de minérios, as atividades madeireiras e agroindústrias, a 

pecuária e a expansão da cultura da soja (SILVA; HAZEU, 2014). 

 

METODOLOGIA   

  

A análise fatorial é uma técnica da estatística multivariada que objetiva redução e 

sumarização de dados em um número inferior de variáveis (fatores) em relação a 

quantidade de variáveis originais com a mínima perda de informação do fenômeno 

estudado.  

O método de análise fatorial consiste na tentativa de determinar as relações 

quantitativas entre as variáveis, de modo a associar, aquelas com padrão semelhante, o 

efeito de um fator causal subjacente e específico. Neste estudo foi utilizada a Análise 

Fatorial Exploratória (AFE) com Componentes Principais (CP). 
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A AFE procura explorar a relação entre um conjunto de variáveis, identificando 

padrões de correlação. Além disso, a AFE pode ser utilizada para criar variáveis 

independentes ou dependentes que podem ser utilizadas posteriormente em modelos de 

regressão (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010).  

O modelo de análise fatorial pode ser representado algebricamente da seguinte 

forma: 

𝑋 = 𝛼𝐹 + 𝑒,                                                                                                                 

(1) 

 

em que X é um vetor de variáveis dependente padronizadas com média zero e variância 

unitária;  é uma constante (cargas fatoriais); F corresponde a um vetor de fatores comuns 

não correlacionados, por fim, e corresponde ao termo de erro que capta a variância 

específica de X. 

O fator constitui-se como a parte da variação total dos dados que pode ser explicada 

pelo conjunto das variáveis que o compõem. É expressa na equação: 

𝑋𝑖 = 𝛼𝑖1𝐹1 + 𝛼𝑖2𝐹2 + 𝛼𝑖3𝐹3 + ⋯ + 𝛼𝑖𝑛𝐹𝑛 + 𝜖𝑖                                                            

(2) 

 

Em que: 𝑋𝑖 são as variáveis padronizadas; 𝛼𝑖1, 𝛼𝑖2, 𝛼𝑖3 … 𝛼𝑖𝑛  são cargas fatoriais; 

𝐹1, 𝐹2, 𝐹3 … 𝐹𝑛 são os fatores comuns, e é o erro, a magnitude de variação da variável i que 

não é explicada pelo fator nem por outra variável do conjunto analisado,  

Para testar a adequabilidade do modelo de análise fatorial, geralmente utiliza-se a 

estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Bartlett. O teste de Kaiser-Meyer-

Olklin (KMO) varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, tanto melhor. Hair et al. (2006) 

sugerem a seguinte escala para interpretar o valor da estatística KMO: entre 0,90 e 1 

excelente; entre 0,80 e 0,89 bom; entre 0,70 e 0,79 mediano; entre 0,60 e 0,69 medíocre; 

entre 0,50 e 0,59 ruim e entre 0 e 0,49 inadequado. O teste de esfericidade de Bartlett serve 

para testar a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade. Se esta 

hipótese for rejeitada a análise pode ser realizada. 

 

 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 
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A análise de agrupamentos, também conhecida como análise de conglomerados, 

classificação ou cluster, tem objetivo dividir os elementos da amostra, a partir das 

semelhanças ou pelas diferenças características da mesma (HAIR JR., 2005), sendo que os 

elementos que compõem o grupo devem ser o mais semelhante possível entre si, e as 

diferenças entre os grupos deve ser a maior possível. 

 

 

ÍNDICES E VARIÁVEIS  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é composto por três 

componentes: Educação, renda e longevidade e possui sete indicadores. O IDHM é um 

número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano 

de uma unidade federativa, município, região metropolitana ou UDH. Neste estudo foram 

utilizados os três indicadores para a construção do IDSE dos municípios do Norte do 

Brasil: Educação e suas variáveis (porcentagem de 18 anos ou mais com fundamental 

completo; porcentagem de 5 a 6 anos na escola; porcentagem de 11 a 13 anos nos anos 

finais do fundamental regular ou com fundamental completo; porcentagem de 15 a 17 anos 

com fundamental completo e porcentagem de 18 a 20 anos com fundamental completo); 

Longevidade (esperança de vida ao nascer); e Renda (renda per capita)  

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) possui três dimensões: IVS Infraestrutura 

Urbana; IVS Capital Humano; e IVS Renda e Trabalho e 16 indicadores e 20 variáveis e 

foram suadas para a análise da Vulnerabilidade Social e criação do Índice de 

Vulnerabilidade Socioeconômica.  

O IVS é um índice que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, maior é a 

vulnerabilidade social de um município. Para os municípios que apresentam IVS entre 0 e 

0,200, considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social. Valores entre 0,201 e 

0,300 indicam baixa vulnerabilidade social. Aqueles que apresentam IVS entre 0,301 e 

0,400 são de média vulnerabilidade social, ao passo que, entre 0,401 e 0,500 são 
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considerados de alta vulnerabilidade social. Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica que o 

município possui muito alta vulnerabilidade social (IPEA, 2015 p. 18) 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os principais resultados da pesquisa. As análises foram 

realizadas para os dois indicadores separadamente. Primeiro, será analisado o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) nos municípios do Norte. Posteriormente, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

 

 ANÁLISE DO IVS 

 

Para saber se os dados podem ser analisados pelo método de análise fatorial foram 

realizados os testes de KMO e Barllet. O KMO foi de 0,803, o que pode ser classificado 

como bom para a análise fatorial. Já o teste de Barllet mostrou-se é significante a (p<0,00), 

o que permite a utilização dos dados para a análise. 

O método de extração dos fatores por meio dos componentes principais foi utilizado 

para reduzir todo conjunto de variáveis em fatores. O conjunto de dados foi agrupado em 

dois fatores, que após a rotação varimax obtiveram raízes características maiores que 1. O 

CP1 explica 46,64% da variância das variáveis e o CP2 explica 25,93%. Conjuntamente os 

fatores explicam 72,57% da variância das variáveis, o que pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Percentual da variância total explicada dos componentes após a rotação varimax 

para os municípios do Norte para os anos de 2000 e 2010 (IVS) 

Componentes  
Raízes  

Características  

%  

de variância 

%  

acumulada 

CP1 6,53 46,64 46,64 

CP2 3,63 25,93 72,57 

Fonte: resultado da pesquisa a partir dos dados.  

 

Os fatores foram rotacionados pelo método varimax para melhorar a interpretação 

dos dados. O objetivo da rotação varimax é fazer com que cada variável tenha uma boa 

explicação da variância da variável em um dos fatores, buscando inversamente, simplificar 
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as colunas da matriz. Pretende-se definir mais claramente quais variáveis estão associadas 

com um dado fator e quais não estão. 

A tabela 2 evidencia quais variáveis estão associadas aos fatores. Observa-se que o 

CP1 está associado a 10 variáveis. As variáveis estão ligadas ao capital humano e 

econômicas. O CP1 será classificado com vulnerabilidade de capital humano e econômica, 

a população está mais vulnerável na questão de profissionalização e na falta de recursos 

econômicos ligados a falta de emprego. O CP2 está correlacionado com quatro variáveis, 

podendo ser classificado com vulnerabilidade estrutural e social. De acordo do o IPEA 

(2015) os estados que possuem maior concentração de municípios na faixa da muito alta 

vulnerabilidade social na região Norte, são o Acre, o Amazonas, o Pará, o Amapá e 

Rondônia; A matriz de correlação mostrou que as variáveis foram significativas a 1%.  

As comunalidades representam a proporção da variância para cada variável incluída 

na análise que é explicada pelos componentes extraídos. Os dois componentes explicam 

72,57% da variância das variáveis.  

Tabela 2: Cargas fatoriais a rotação Varimax e comunalidades para os municípios do Norte 

do Brasil para os anos de 2000 e 2010 (IVS) 

Variáveis  Componente Comunalidade 

CP1 CP2 

T_CDOM_FUNDIN 0,90  0,87 

T_P18M_FUNDIN_INFORMAL 0,87  0,87 

IVS_CAPITAL_HUMANO 0,85  0,86 

T_ANALF_15M 0,78  0,64 

T_MORT1 0,77  0,66 

T_C0A5_FORA 0,76  0,60 

T_C6A14_FORA 0,75  0,59 

IVS_RENDA_E_TRABALHO 0,69  0,66 

T_VULNER 0,67  0,76 

T_SEM_LIXO 0,54  0,53 

IVS_INFRAESTRUTURA_URBANA  0,89 0,92 

T_VULNER_MAIS1H  0,76 0,60 

T_SEM_AGUA_ESGOTO  0,73 0,62 

IVS   0,72 0,97 

Fonte: Resultado da pesquisa a partir dos dados do IPEA (2015). 

 

As variáveis: (T_m10a17_filho, T_mchefe_fundin_fmenor, 

T_vulner_depende_idosos, T_desocup18m, T_atividade10a14, T_p15a24_nada) foram 

retiradas da análise por apresentarem comunalidades menores do que 0,50, ou seja, não 

tinham alta explicação na variância das variáveis.  
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O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) melhorou no Brasil, mas os estados da 

região Norte e Nordeste ainda apresentam altos IVS, o que evidencia um país polarizado, 

que precisa pensar suas estratégias de desenvolvimento (IPEA, 2015). A região Norte 

apresentava 41,9% dos seus municípios na faixa de alta vulnerabilidade social em 2010, 

sendo que o Amazonas tinha o maior percentual de seus municípios (80,6%) nessa faixa, 

seguido do Pará com 63,6% dos seus municípios. Os municípios amazonenses em sua 

maioria é de difícil acesso e possuem uma estrutura produtiva baseada na agropecuária 

familiar. 

Nenhum município da região Norte se encontra na faixa de muito baixo e apenas 29 

se encontram na faixa de baixa vulnerabilidade. Sendo que Rondônia é o estado que 

apresenta maior percentual de seus municípios nessa faixa, e este em sua maioria fazem 

fronteira com Mato Grosso. Entre 2000 e 2010 o IVS melhorou na região, saindo de 0,600 

para 0,440. Ao contrário do IDHM, o IVS quanto maior pior é a situação da região.  

 

 ANÁLISES DO IDHM  

 

A análise do IDHM também mostrou que os dados podem ser estimados pela 

análise fatorial. O KMO foi de 0,783 é considerado mediano, o que significa que o conjunto 

das variáveis podem prosseguir na análise. Também se verificou que o teste de Barllet foi 

estatisticamente significativo a (p<0,00) o que possibilita a adequação dos dados para a 

análise.  

A tabela 3 mostra os componentes extraídos a partir das variáveis, suas raízes 

características e sua variância. O CP1 explica 58,79% da variância das variáveis e o CP2 

explica 29,00%. Conjuntamente os componentes explicam 87,79% da variância das 

variáveis.  

 

Tabela 3: Tabela 1: Percentual da variância total explicada dos componentes após a rotação 

varimax para os municípios do Norte para os anos de 2000 e 2010 (IDHM) 

Componentes  
Raízes Características  

%  

de variância 

%  

cumulativa 

CP1 7,64 58,79 58,79 

CP2 3,77 29,00 87,79 
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Fonte: Resultado da pesquisa a partir dos dados   

 

A Tabela 4 evidencia os componentes principais extraídos das variáveis IDHM para 

os municípios da região Norte. Os resultados mostram que o CP1 está relacionado com a 

variáveis de educação e bem-estar e o CP2 com as variáveis econômicas. O que podemos 

classificar o CP1 como desenvolvimento social e humano e o CP2 desenvolvimento 

econômico.  

 

 

 

 

Tabela 4: Cargas fatoriais após a rotação Varimax e comunalidades para os municípios do 

Norte do Brasil para os anos de 2000 e 2010 (IDHM) 

Variáveis  
Componente 

 Comunalidades CP1 CP2 

IDHM_EDUC_SUB_FREQ 0,92  0,97 

IDHM_EDUC 0,91  0,99 

T_POP5A6_ESCOLA 0,87  0,76 

T_POP11A13_FFUN 0,85  0,87 

IDHM 0,84  0,99 

T_POP18M_FUNDC 0,81  0,88 

IDHM_EDUC_SUB_ESC 0,81  0,88 

T_POP15A17_FUNDC 0,79  0,86 

T_POP18A20_MEDIOC 0,76  0,82 

ESPVIDA 0,74  0,74 

IDHM_LONG 0,74  0,74 

RENDA_PER_CAPITA  0,94 0,96 

IDHM_RENDA   0,92 0,94 

Fonte: resultado da pesquisa  

 

Fica evidente que as variáveis relacionadas a educação são muito importantes para o 

desenvolvimento de uma região. Assim, como as demais desigualdades existentes entre as 

regiões do país, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais em 2004 para a 

região Norte era de 13% caindo para 9% em 2012 (PNAD, 2012). Os estados do Pará e do 

Amazonas tinham em 2000, respectivamente 16.999 e 13.318 analfabetos entre jovens de 

15 e 29 anos. Esses dois estados se destacam também na taxa de crianças de até cinco anos 

que nunca frequentaram creche ou a escola. No Amazonas 26% dessas crianças nunca 

tinham frequentado qualquer ambiente escolar em 2010, no Pará esse percentual chega a 

40% (IBGE, 2010). Mesmo tendo melhorado nos últimos anos, a educação ainda é a que 
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menos contribui para a formação do IDHM. O melhor índice do IDHM em 2010 na região 

Norte era de Palmas (TO) e o pior o de Melgaço (PA) (IPEA, 2013).  

Todos os estados em 2000 estavam na faixa de baixo desenvolvimento, o que 

representava 80% dos municípios. Em 2010, cinco estados estavam na faixa de médio 

desenvolvimento (226 municípios) e dois na faixa de alto desenvolvimento. Os estados que 

mais cresceram entre 2000 e 2010 foram o Amazonas e o Tocantins, com incremento de 

0,159 e 0,174 respectivamente. Apenas 4% dos municípios (18) estavam na faixa de muito 

baixo desenvolvimento (IPEA, 2016). 

De acordo com o IPEA (2016) em relação a Longevidade, 71% dos municípios 

estão na faixa de alto desenvolvimento, sendo que a maior esperança de vida ao nascer é do 

Estado do Amapá (73,8 anos). A educação para região ainda apresentava em 2010 muito 

baixo desenvolvimento, 51% dos municípios estavam nessa faixa. No município de Chaves 

(PA) apenas 12% da população com 18 anos ou mais tinham o ensino fundamental 

completo. 

No quesito Renda, 48% dos municípios estavam na faixo de baixo desenvolvimento 

e 42% no médio desenvolvimento. Sendo que a maior renda per capita era do município de 

Palmas (TO) com R$1.087,35 e a menor do Amajari (PA) com R$121,32 (IPEA, 2016). 

 

 ANÁLISES DE AGRUPAMENTO  

 

A análise de agrupamento ou clusters mostra os municípios com características 

semelhantes. Na Figura 1 observa-se os Índices de Desenvolvimento Socioeconômico 

(|IDSE) e o Índice de Vulnerabilidade Social e Econômico. Nota-se que municípios que 

tem baixo desenvolvimento possuem alto índice de vulnerabilidade social. Fica evidente 

que a maioria dos municípios nortista estão na faixa de médio desenvolvimento 

socioeconômico e na faixa de alta e média vulnerabilidade social. O Estado do Amazonas 

possui bolsões de baixo desenvolvimento econômico, consequentemente, possui índices de 

vulnerabilidade social nesses municípios que vão de 51,63% a 62,69%, o que significa 

média vulnerabilidade. De modo geral, os municípios estão entre o baixo e médio 

desenvolvimento socioeconômico.  
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Em Rondônia os municípios com maior desenvolvimento são Porto Velho, a capital 

do Estado, Guajará-Mirim, faz divisa com a Bolívia, Vilhena e Cerejeiras, que fazem 

divisas com o Mato Grosso. Em Tocantins os municípios mais desenvolvidos estão 

inseridos as margens das rodovias TO – 010 e BR 153 que corta o Estado. 

No Estado do Acre apenas o município de Rio Branco, a capital, tinha médio 

desenvolvimento humano em 2000. O Acre é um estado em que a maioria do emprego está 

inserida no setor da administração pública, assim como a maioria dos demais municípios da 

região Norte. Os municípios com as maiores vulnerabilidades estão situados nos estados do 

Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre.  Existe uma relação inversa entre o IDSE e o IVSE, 

ou seja, quando o índice de desenvolvimento é alto o índice de vulnerabilidade é baixo ou 

médio. 

 

Figura 1: IDSE e IVSE dos municípios do Norte do Brasil em 2000. 

 

Fonte: resultado da pesquisa com dados do IPEA (2013) 
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A Figura 2 traz o IDSE e o IVSE de 2010 dos municípios da região Norte. Nota-se 

que de modo geral houve uma evolução no índice de desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios da região. No entanto, ainda existe municípios com baixo desenvolvimento e 

alta vulnerabilidade social e econômica.  

Os municípios de Tocantins que estão situados ao longo das rodovias tiveram uma 

evolução no desenvolvimento e uma queda na vulnerabilidade. No entanto, em alguns 

municípios ainda persiste o baixo IDSE. É o caso de alguns municípios do Amazonas e 

Pará que que possuem os menores IDSEs.  

 

 

 

Figura 2: IDSE e IVSE de 2010 para os municípios do Norte do Brasil 

 

Fonte: resultado da pesquisa 
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A Figura 3 mostra os dez municípios com os melhores IDSE de 2000 e 2010. O 

município de Boa vista (AM) em 2000 tinha o melhor índice de desenvolvimento e caiu 

para o sétimo em 2010. Nota-se que o IDSE de Boa Vista melhorou entre o período, no 

entanto, outros municípios também tiveram progresso nos seus índices. As melhorias 

ocorridas na infraestrutura do município, como acesso a rede de água e esgoto e também o 

aumento na esperança de vida ao nascer (longevidade). O município também possui grande 

parte de sua população economicamente ativa ocupada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Os dez municípios do Norte com maior IDSE de 2000 e 2010. 

 
Fonte: resultado da pesquisa. 

OBS.: IDSE 2000: 1 – Boa Vista; 2 – Ananindeua; 3 – Belém; 4 – Serra do Navio; 5 – Palmas; 6 – Macapá; 7 

– Novo Alegre; 8 – Gurupi; 9 – Colares; 10 – Vilhena. IDSE 2010: 1 – Porto Nacional; 2 – Gurupi; 3 – 

Araguaína; 4 – Palmas; 5 – Serra do Navio; 6 – Novo Alegre; 7 – Boa Vista; 8 – Paraíso do Tocantins; 9 – 

Pedro Afonso; 10 – Guaraí. 

 

Em 2010 o município com maior IDSE era Porto Nacional (TO) com 81,27% ou 

0,812 o que coloca o município na faixa de alto desenvolvimento socioeconômico na 

região. O município possui uma taxa de escolarização de 98,3% e uma média salarial de 2,2 

salários mínimos e um saneamento adequado em 65,7% do território municipal (IBGE, 

2017). De modo geral o IDSE de todos os municípios melhorou em 2010, ficando com alto 

e médio IDSE. 
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A Figura 4 traz os dez municípios de 2000 e 2010 com os menores IDSE. Observa-

se que em 2000 o pior IDSE pertencia ao município de Pauini (AM) com apenas 16,87%. 

Já em 2010 o pior IDSE ficou com Melgaço (PA) com apenas 41,08%. Mesmo estando 

entre os piores IDSE em 2010 esses municípios tiveram uma evolução em relação a 2000. 

Exemplo disso é Melgaço que cresceu 20 pontos percentuais no período. 

 

Figura 4: Os dez municípios do Norte com menor IDSE de 2000 e 2010. 
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Obs. IDSE 2000: 1 – Curralinho (PA); 2 – Jutaí (AM); 3 – Buritis (RO); 4 – Fonte Boa (AM); 5 – Tapauá 

(AM); 6 – Japurá (AM); 7 – Melgaço (PA); 8 – Campos Lindos (TO); 9 – Jordão (AC); 10 – Pauini (AM); 

IDSE 2010: 1 – Portel (PA); 2 – Jacareacanga (PA); 3 – Pauini (AM); 4 – Uiramutã (RR); 5 – Barcelos (AM); 

6 – Itamarati (AM); 7 – Jordão (AC); 8 – Chaves (PA); 9 – Atalaia do Norte (AM); 10 – Megaço (PA).  

  

O desenvolvimento dos municipios está ligado as melhorias na educação e na 

expectativa de vida dos nortistas. Melhoramento na infraestrutura dos municipios, como 

rede de esgoto e água tratada, que está ligada a expectativa de vida, trouxeram maior bem-

estar a população. No entanto, a região tem pouco dinamismo regional e incerção externa, 

pequeno dinamismo dos seus produtos, que se concentra no setor de extração mineral 

(LOBÃO; CORRÊA; SCHNEIDER, 2017).  

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho teve como objetivo analisar como se comportou a dinâmica do 

desenvolvimento socioeconômico nos municípios da região Norte nos anos de 2000 e 2010 

para tanto foram criados e analisados os indices de Desenvolvimento Socioeconomico e  

Vulnerabilidade Social e Econômico dos municipios do Norte do Brasil. O Índice de 
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Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE) da região Norte evoluiu no periodo analisado, 

mostrando uma melhora no bem-estar da população. O indice de Vulnerabilidade Social e 

Econômica (IVSE) teve um redução significativa, no entanto, ainda existe municipios com 

taxas consideradas alta de vulnerabilidade social.  

O IDSE e o IVSE possuem uma relação inversa. Para que exista uma baixa 

vulnerabilidade social é necessário que o IDSE seja alto. Os muncipios com menores IDSE 

estão localizados nos Estados do Amazonas, Pará, Tocantins e Acre. O IDSE de 2000 

mostra que 409 municipios estavam na faixa de muito baixo desenvolvimento entre 16,87% 

e 49,98%. O que representava mais de 91% dos municípios. Em 2010 apenas 22 municípios 

estavam nessa situação, evidenciando a evolução do IDSE dos municipios. 

Os pragamas governamentais implatados ao longo do pariodo pode ter influenciado 

na melhoria de vida dos habitantes. Programas como bolsa familia que ajuda no orçamento 

familiar e tambm programas de infraestrutura como o PAC, entre outros. No entanto, é 

preciso repensar as políticas de desenvolvimento implementadas para a região, 

considerando as caracteristicas de uma região que possue em seu territorio a maior floresta 

do mundo, a Amâzonia, e municipios que estão na extrema pobreza.   
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MUDANÇA ESTRATÉGICA EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: gestão social ou gestão 

estratégica? 

 

STRATEGIC CHANGE IN A PHILANTHROPIC HOSPITAL OF THE 

NORTHWESTERN STATE OF RIO GRANDE DO SUL: social management or strategic 

management? 

 

Vanilson Viana Cardoso27 

Jorge Oneide Sausen28 

Airton Adelar Mueller29 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: Os hospitais filantrópicos assumiram importante papel na implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), criado com a Constituição da República de 1988 

(CR/1988), em razão da participação complementar das instituições privadas sem fins 

lucrativos. Logo, os compromissos sociais assumidos pelo Estado brasileiro resultaram em 

significativas alterações no modus operandi das organizações do terceiro setor. 

Considerando isso, o presente artigo analisa à luz da gestão social e da gestão estratégica, 

um conjunto de mudanças e adaptações estratégicas impactantes na relação entre os 

hospitais filantrópicos e o poder público. Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido com 

base na Direct Research (MINTZBERG, 1983), cujo objetivo principal foi analisar o 

processo de mudança e adaptação estratégica (PETTIGREW, 1992), de um hospital 

filantrópico situado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Os resultados 

denotam que a organização priorizou, após enfrentar dificuldades de ordem financeira e 

legal, medidas específicas para a resolução dos problemas institucionais, pautadas em ações 

que guardam relação com a gestão social. Diferentemente, a gestão estratégica restou mais 

presente nas questões de cunho técnico operacional, dada a complexidade dos processos 

presentes nesse ramo, bem como em face das exigências legais, normas e regulamentos 

oriundos de diferentes órgãos de controle. Portanto a oposição pura e simples da gestão 

social em face da gestão estratégica, pode ser prejudicial aos estudos organizacionais, tanto 

em relação às organizações de mercado e terceiro setor, como do setor público 

governamental, visto que uma abordagem não anula necessariamente, a outra. 
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Palavras-chave: Mudança estratégica. Gestão social e gestão estratégica. Hospital 

filantrópico.  

 

Abstarct: The philanthropic hospitals assumed an important role in the implementation of 

the Unified Health System (SUS), created with the Constitution of the Republic of 1988 

(CR / 1988), due to the complementary participation of non-profit private institutions. 

Therefore, the social commitments assumed by the Brazilian State have resulted in 

significant changes in the modus operandi of third sector organizations. Considering this, 

the present article analyzes in the light of social management and strategic management, a 

set of strategic changes and adaptations impacting on the relationship between 

philanthropic hospitals and public power. It is a case study based on Direct Research 

(MINTZBERG, 1983), whose main objective was to analyze the process of strategic 

change and adaptation (PETTIGREW, 1992) of a philanthropic hospital located in the 

northwest region of the State of Rio Grande do Sul (RS). The results indicate that the 

organization prioritized, after facing financial and legal difficulties, specific measures for 

the resolution of institutional problems, based on actions that are related to social 

management. Differently, the strategic management was more present in technical 

operational issues, given the complexity of the processes in this branch, as well as legal 

requirements, norms and regulations from different control bodies. Therefore, the pure and 

simple opposition of social management to strategic management can be detrimental to 

organizational studies, both in relation to market and third sector organizations, and the 

government public sector, since one approach does not necessarily negate the other. 

 

Keywords: Strategic change. Social management and strategic management. Philanthropic 

Hospital. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Constituição da República de 1988 (CR/1988), criou-se no Brasil 

o SUS, considerado um dos mais complexos planos de saúde pública do mundo, em razão 

do seu caráter universal e igualitário (BRASIL, 2018). A Lei especial da saúde editada em 

1990, atribuiu às instituições filantrópicas importante papel na complementação do SUS, 

nos casos em que a infraestrutura pública revela-se insuficiente. Partindo-se disso, o estudo 

analisa à luz da gestão social (TENÓRIO, 1998, 2008, 2016) e das teorias estratégicas 

(WITTINGTON, 2002), (SAUSEN, 2012), (MINTZBERG et al. 2006), o processo de 

mudança e adaptação estratégica de uma instituição hospitalar do RS. 
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A literatura tem se posicionado no sentido de que a gestão social deve prevalecer no 

âmbito das organizações do terceiro setor (TENÓRIO, 2008). Desta forma, ao se contrapor 

à gestão estratégica, tenciona-se uma discussão que em geral divide posicionamentos. Não 

obstante, apesar de haver críticas quanto à adoção de regras típicas do mercado, mediante 

um processo quase que inevitável, identifica-se de outro lado, uma série de estudos que 

apontam para um rompimento com a teoria clássica (MEIRELLES; CAMARGO, 2012; 

SAUSEN, 2012) por conseguinte, resta em xeque o entendimento de que gestão social e as 

teorias estratégicas são pontos extremos, não passíveis de aproximações. 

A academia tem aceito que o processo de mudança e adaptação estratégica deve 

combinar elementos racionais, políticos e culturais (PETTIGREW; FERLIE; MCKEE, 

1992), pois do contrário se estaria negligenciando compreensão sobre a continuidade de tais 

mudanças organizacionais. Independentemente de se tratar de uma organização pública, 

privada não lucrativa ou até mesmo de mercado, os efeitos decorrentes de uma mudança 

refletem no contexto externo da organização, ou seja, em face dos vários stakeholders e, 

embora tais sujeitos admitam ou sequer percebam a mudança, em um determinado 

momento farão oposição e isso implica não aceitação dessa cultura organizacional.  

Em se tratando das duas faces, organização pública ou do terceiro setor versus 

organização e mercado, ao analisar o contexto britânico, Pettigrew, Ferlie e Mckee (1992) 

destacam que existem pelo menos três abordagens que geram familiaridade entre ambas as 

naturezas organizacionais, embora a simples transposição de uma para outra deva ser 

questionada. A primeira diz respeito a questões genéricas, tal como o gerenciamento de 

recursos humanos, que são importantes em ambos os setores. A segunda refere-se a um 

contexto comum, tal como mudanças na economia, e política nacional, que acaba forçando 

uma reestruturação tanto no setor privado como no público ou público não-estatal. A 

terceira refere-se aos processos, competências gerenciais e organizacionais comuns, tais 

como habilidades na elaboração de estratégias, redes de trabalho e políticas.  

Diante dessas questões preliminares, destaca-se que o objetivo desse artigo foi 

analisar o processo de mudança e adaptação estratégica de um hospital filantrópico, 

portanto do terceiro setor, situado no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Essa 
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organização iniciou um longo processo de adaptação e mudança após a década de 1990, 

quando foi implementado o SUS.  

O estudo compõe-se de quatro seções. A primeira contempla o referencial teórico 

empregado na análise das mudanças estratégicas, respectivamente gestão social, teorias 

sobre estratégias, bem como a definição do modus operandi dos hospitais filantrópicos e as 

bases teóricas para o estudo dos períodos. A segunda seção apresenta os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa. Na terceira discorre-se sobre os resultados, a partir 

dos três períodos definidos para análise. Por fim, as considerações finais apresentam um 

fechamento do artigo, com os principais resultados e sugestões para novas investigações.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Gestão social  

 

A gestão social tem sido objeto de considerável número de pesquisas, em especial 

quando se está diante de estudos voltados para o campo da cidadania. Em que pese a 

relevância do tema na comunidade científica, após realizar um estudo bibliográfico, 

Cançado, Tenório e Pereira (2011) concluíram que não era possível definir uma origem 

para o termo gestão social. Para Freitas e Ferreira (2016), o conceito está em construção, 

pois ainda não se consolidou, o que corrobora com os primeiros autores, dado caráter in 

progress da gestão social por eles indicado. Ambos autores indicam singularmente um 

grupo de estudiosos a destacar no campo da gestão social; Tenório (1998), França Filho 

(2003), Junqueira et al. (2009). 

Embora existam outros estudos, Cançado, Tenório e Pereira (2011, p. 684) apontam 

para uma “tendência à banalização. Nos textos pesquisados, a gestão social é entendida de 

diversas formas”. Dentre as situações que justificam essa conclusão está o fato de que, em 

algumas ocasiões, a gestão social é empregada como sinônimo da gestão das organizações 

não governamentais (ONGs), desenvolvimento territorial e questões socioambientais. Isso 

faz com que surjam diversas interpretações sobre gestão social.  Oportuno, portanto, a 

observação sobre a utilização do termo gestão social apresentada por França Filho (2008, 
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apud Cançado, Tenório e Pereira, 2011, p. 684) que “[...] parece constituir nos últimos anos 

um daqueles termos que tem conquistado uma visibilidade cada vez maior, tanto do ponto 

de vista acadêmico, quanto, sobretudo, em termos mediáticos”. Devido à grande quantidade 

e diversidade de utilização do termo gestão social e visando evitar a ocorrência de 

equívocos, utilizar-se-á neste artigo a definição apresentada por Tenório (2016), o que não 

implica afirmar que esse seja o único estudo a respeito, tão pouco, limitar a discussão.  

O conjunto teórico apresentado por Tenório (2016), baseia-se dentre outros 

aspectos, na dialogicidade e compartilhamento do poder nos processos decisórios entre os 

diferentes atores sociais. Assim, confronta a gestão social com as privatizações e 

desmobilização do Estado brasileiro da década de 1990, fundadas no entendimento de que 

as carências da sociedade e o equacionamento das necessidades básicas poderiam ser 

ajustadas pelo terceiro setor, que incluí os serviços de saúde em nível hospitalar. Na visão 

do autor, o mercado por si só não seria capaz de executar um papel para além do acúmulo 

de capital. Em razão dessa discordância, sobreveio a reflexão que apontou a cidadania 

como mediadora da relação entre poder público e sociedade, igualmente, a democratização 

das relações sociais. 

Tenório (1998) apresentou uma discussão voltada para o centro das políticas 

públicas e, ao chamar a atenção para a proximidade da gestão social, do ponto de vista 

prático e filosófico, com a gestão estratégica, indagou a viabilidade da lógica do mercado 

diante das sociedades democráticas e solidárias. Os estudos do autor partem do confronto 

entre teoria crítica e a teoria tradicional, esta segunda por procurar “estabelecer princípios 

gerais, enfatizar o empirismo, a verificação e identificar proposições gerais para submetê-

las à prova” (p. 9). Diante disso, a teoria estratégica é alvo de um contraponto, por 

considerar apenas o que é aparente e não fazer qualquer objeção às ordens sociais, ou seja, 

“inadequada para analisar ou entender a vida social” (p. 11), pois não permite o 

desenvolvimento da reflexão. 

Tenório (2005), ao revisitar o conceito de gestão social, chama a atenção para o fato 

do tema estar sendo corriqueiramente associado à gestão de políticas sociais das 

organizações integrantes do terceiro setor, em vez de discutir a possibilidade de uma gestão 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1944 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

democrática e participativa, como já proposto. A ideia de diálogo e compartilhamento da 

autoridade de decisão entre os membros da ação, permanece no centro do estudo, assim 

como o direito de fala e repúdio às práticas de coação. 

Para intermediar a relação entre trabalho e capital, assim como entre sociedade e 

Estado, duas importantes definições são apresentadas por Tenório (2005) mediante os pares 

de palavras sociedade-Estado e trabalho-capital. Essa posição de categorias, decorre do 

papel central da sociedade e do trabalho na relação, por isso o autor propõe a separação 

entre gestão estratégica e gestão social. Enquanto a primeira age mediante determinações 

do mercado e possuí um processo de gestão voltado para a concorrência, a gestão social 

define-se pela solidariedade, ou seja, um processo de diálogo e concordância recíproca 

entre as vozes participantes.  

Outra definição mediadora da relação entre sociedade e mercado apresentada por 

Tenório (2005), parte da relação sociedade-mercado. Desta forma, tem-se, de um lado, o 

terceiro setor, ou seja, o grupo em que estão inseridos os hospitais filantrópicos e, de outro, 

o próprio mercado que é o segundo setor e, por fim, o primeiro setor formado pelo Estado. 

Assim como na relação com Estado e o capital, neste último a sociedade também deve ser 

protagonista. 

A gestão social tem sido evocada por outros autores para integrar-se ao terceiro 

setor como uma alternativa gerencial. Pacheco et al. (2013), ao analisar as dimensões do 

tema, assim como da gestão estratégica, a partir de algumas práticas adotadas pelas 

organizações do terceiro setor, destaca que a segunda tende a predominar. Utilizando-se do 

método de estudo de caso, o autor parte da inversão dos pares sociedade-Estado e trabalho-

capital. No entanto, o estudo não apresenta propostas de promoção social das ações 

empreendidas. Isso porque, de acordo com Tenório (2016), o desenvolvimento de processos 

que resultam na compreensão da ação social não é suficiente, precisa-se pensar a 

transmissão do conhecimento sobre o tema. Em outras palavras, as iniciativas, ainda que 

tragam propostas sobre a gestão social, se voltadas para a lógica do mercado, distanciam-se 

da cidadania deliberativa.  
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Alguns estudos contemporâneos a Tenório (1998), como Bernardes et al. (2010), 

têm aderido às correntes que direcionam os desafios dos hospitais filantrópicos, unicamente 

para o campo da gestão estratégica. Assim, atribuem como causa para as dificuldades 

enfrentadas pelas instituições de saúde filantrópicas a má gestão dos recursos, a adoção de 

processos administrativos e operacionais ultrapassados, tudo mediante o ponto de vista 

estratégico. Outro aspecto divergente é a centralização do processo de tomada de decisão, 

que segundo Bernardes et al. (2010) deve restringir-se ao grupo político, equipe médica e 

dirigentes.  

Ao analisar as tendências da gestão social com base em uma reflexão crítica, Silva 

(2013), entende que a mesma se ocupa em reproduzir a vida social, manifestando-se diante 

dos anseios da produção. Ao mesmo tempo, relaciona o tema com a atuação dos gestores 

sociais e dos profissionais do serviço social e atribui aos fins da gestão social, o acesso aos 

direitos sociais e a própria conquista da cidadania. Nesse sentido, a gestão é vista em meio 

a um cenário de disputa pelos recursos públicos, em vez da decisão como um produto 

social.  

 

Gestão estratégica  

 

Destacam-se quatro grandes perspectivas teóricas sobre estratégia 

(WHITTINGTON, 2002). A primeira refere-se à abordagem clássica, cuja a lucratividade é 

por excelência o objetivo das organizações em geral, baseada em métodos de planejamento 

racional predominante, é a mais antiga e ainda influente concepção de estratégia. Na 

segunda abordagem, denominada de evolucionária, a maximização do lucro permanece 

sendo o objetivo primordial, no entanto é o ambiente quem faz a seleção da organização, 

dado que há “menos confiança na habilidade da gerência em planejar e agir racionalmente” 

(WHITTINGTON, 2002, p. 19). Importa neste caso, a diversidade de iniciativas voltadas 

para a inovação, pois assim o ambiente selecionará a que for melhor. A terceira abordagem, 

denominada processualista, se orienta pelo ceticismo de se estabelecer um desenvolvimento 

racional de estratégia, também presente na teoria evolucionária, apesar disso, não 

demonstra tanta confiança na força de mercado. Desta forma, “os gerentes devem suas 
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estratégias e vantagens competitivas às imperfeições dos processos organizacionais e de 

mercado” (WHITTINGTON, 2002, p. 25). Em razão disso, as estratégias constituem-se 

mecanismos que visam simplificar e dar ordem a um mundo complexo, que atua no caos, 

para que o mesmo seja entendido, logo tais estratégias não podem ser escolhidas, mas sim 

programadas. A quarta e última corrente, compreende a abordagem sistêmica, cuja a 

principal característica é a oposição à racionalidade clássica, uma vez que “as razões por 

trás das estratégias são peculiares a determinados contextos sociológicos” 

(WHITTINGTON, 2002, p. 32).  

O conceito de gestão estratégica se popularizou no meio empresarial em meados da 

década de 1960, quando passou a ser associado ao planejamento estratégico (SAUSEN, 

2012). Trata-se de compatibilizar mutuamente as atividades da organização com os 

objetivos organizacionais (PORTER, 2009). Nesse sentido, Jarzabkowski (2003), entende 

que estratégia está relacionada com um conjunto de atividades executadas socialmente, bem 

como desenvolvidas mediante a interação e negociação entre os atores envolvidos.  

Uma vez verificado as quatro teorias sobre estratégia, ressalta-se que no presente 

estudo a gestão social se contrapõe à gestão estratégica (TENÓRIO, 2008, 2016). 

Entretanto, tal contraponto não permite que esse campo de estudo seja simplesmente 

ignorado, pelo contrário, reinterpretado, em especial diante de fenômenos que estão 

transformando a visão tradicional de competitividade em processos de colaboração, com 

destaque para as capacidades dinâmicas (MEIRELLES; CAMARGO, 2012). O monólogo 

nesse sentido, é relativizado inaugurando um novo cenário inter-relacional. Segundo 

Cançado, Sausen e Villela (2013, p. 83) “na gestão estratégica a comunicação é formal, e 

informações específicas podem ser resguardadas aos cuidados de um grupo decisório. Tal 

processo gerencial dificulta a intersubjetividade entre os atores”. Uma vez sendo o órgão de 

instância máxima a assembleia geral, seria o caso de supor que os resultados de gestão ao 

serem pautados para a discussão e deliberação coletiva, chegariam de forma resumida ao 

grupo maior, enquanto apenas a diretoria teria aceso à íntegra da movimentação financeira 

e negociações com o poder público, propostas ou firmadas.  
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Não obstante, as organizações filantrópicas podem justamente valer-se de vantagens 

colaborativas (SAUSEN, 2012), que é uma orientação inovadora em face do modelo 

tradicional de gestão estratégica, visando atingir os objetivos organizacionais. Não é 

prudente inferir que as instituições do terceiro setor devam competir entre si, pois no 

ambiente em que atuam, o cliente/usuário nem sempre tem a faculdade de optar por um ou 

outro serviço, pois em geral existe a figura estatal subsidiando as atividades, seja de forma 

direta com a alocação de recursos ou indiretamente mediante incentivos legais, a exemplo 

da imunidade tributária para àquelas organizações detentoras do certificado de entidade 

beneficente de assistência social (CEBAS), o que reduz significantemente o custo 

operacional. Deve-se, portanto, ter cautela no que tange a avaliação da gestão estratégica 

quando se está diante de uma organização não lucrativa, muito embora como visto, esse 

campo da administração possua significativa importância.  

O processo de adaptação estratégica tem sido entendido como uma necessidade 

permanente no mundo organizacional. Segundo Sausen (2012), isso se deve a 

complexificação do ambiente, resultando em duas principais orientações, “a) orientação 

determinista, que define o ambiente como determinante da sobrevivência da organização, e 

b) a orientação voluntarista, para a qual a organização tem a capacidade de decidir e 

manipular parcialmente o ambiente em função de suas capacidades” (p. 211, grifo do 

autor). Desta forma, a escolha estratégica ressalta o processo de aprendizado, por derradeiro 

da própria mudança e da vontade da organização.  

Ao ilustrar a relação de escolhas estratégicas e determinismo ambiental na 

adaptação organizacional, mediante quatro quadrantes, Hrebiniak e Joyce (1985) explicam 

que a ação gerencial é restrita no quadrante 1 (seleção natural/escolha mínima), mas ainda 

pode-se tentar opções que reduzam as demandas essenciais do meio. Assim, as ações 

propositais, incluindo descobrimentos tecnológicos e outras inovações, podem 

substancialmente alterar a habilidade de competir no quadrante 1, afetando a vantagem 

competitiva.  

No quadrante 2, tanto a escolha estratégica quanto o determinismo do meio são 

expressivos. Essa situação define um contexto turbulento para adaptação, pois nessas 
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condições, há claros fatores exógenos que afetam o processo de tomada de decisões, ainda 

assim, as organizações podem fazer escolhas. Já no quadrante 3 (diferenciação ou foco, 

escolha diferenciada), as organizações contam com um alto nível de escolha organizacional 

e baixo determinismo do meio, por conseguinte a escolha estratégica determina o domínio 

organizacional. Assim, a autonomia e o controle constituem a regra e não a exceção. Na 

mesma dimensão, o quadrante 4 (escolha indiferenciada), traduz uma situação tácita, 

caracterizada pela baixa escolha estratégica e baixo determinismo do meio, pois as 

organizações tendem a ter pouca escolha estratégica, apesar da restrição externa também 

ser baixa. 

Hrebiniak e Joyce (1985) demonstram no quadrante 1, que as escolhas são 

possíveis, porém limitadas devido à falta de recursos e a impotente força da organização em 

face do ambiente. Logo, no quadrante 2, o nível de escolha é considerado alto, mas seletiva 

e diferenciada, em razão do alto poder compensatório e do excesso de recursos existentes 

no ambiente. No quadrante 3, a dependência de recursos da organização é bem singela e o 

número de opções estratégicas são maiores. Já sobre as condições do quadrante 4, as 

escolhas organizacionais são dadas como incrementais, devido à escassez de recursos, 

necessários para que pudessem lograr vantagem em um ambiente complexo.  

Para melhor compreensão dos processos de mudança, é necessário pensar em 

círculos e então se investigar a reciprocidade dos relacionamentos entre organização e 

ambiente, além de estudar a causa mútua de que resultam. Tanto a escolha estratégica como 

o determinismo ambiental, fornecem impulso para a mudança, desta forma, cada um é 

causa e consequência de outro, portanto de adaptação (WEICK, 1979, apud HREBINIAK; 

JOYCE, 1985). 

 

Modus operandi dos hospitais filantrópicos  

 

O modelo de gestão mediante o qual as organizações filantrópicas desempenham 

suas atividades, apresenta especificidades próprias, que se distinguem das demais formas 

organizacionais. Conforme visto, a literatura especializada defende que a gestão social deva 
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prevalecer nestes casos (TENÓRIO, 2008). A primeira questão a ser delineada, é a 

finalidade não lucrativa dos hospitais filantrópicos, uma vez que a legislação civil 

brasileira, exige que todas as receitas obtidas por tais instituições sejam aplicadas na 

consecução de seus fins (BRASIL, 2018a), vedada a obtenção de lucro, ressalvado o 

equilíbrio entre receitas e despesas.  

No que tange à criação dos hospitais filantrópicos, em especial após a segunda 

metade do século XX, de um modo geral, procede o que aponta Salamon (1998, p. 7), no 

sentido de que há “três origens distintas: de baixo, na forma de movimentos populares 

espontâneos; de fora, através da ação de várias instituições públicas e privadas; e de cima, 

sob a forma de políticas de governo”. Ambas as situações evidenciam distintas formas de 

articulação em relação à constituição das iniciativas não lucrativas. 

Compreender o modus operandi dos hospitais filantrópicos, para então analisar 

casos específicos de mudanças organizacionais, exige sobretudo, considerar que se tratam 

de organizações do terceiro setor. De acordo com Salamon (1998), não raras vezes 

sobrevém vagas noções sobre essa natureza organizacional, pois tem-se a impressão que 

organização não governamental (ONG), caridade, obras religiosas, filantropia, não-

lucratividade, organizações sociais (os), associações, fundações e organização da sociedade 

civil de interesse público (OSCIP), sejam sinônimos, e, portanto, dispensável o 

aprofundamento em cada caso.  

Em contrapartida ao crescimento defendido por Salamon (1998), surge o possível 

comprometimento das instituições filantrópicas em face da supremacia dos métodos típicos 

do segundo setor/mercado (TENÓRIO, 2008). Nesse sentido, “cabe ao primeiro setor, 

principalmente nos países subdesenvolvidos, o compromisso com a solução dos problemas 

sociais e não apenas desempenhar a função de intermediário entre os anseios da sociedade e 

do Estado” (TENÓRIO, 2008, p. 52). Verifica-se que, de outro lado (SALAMON, 1998) o 

terceiro setor é visto como uma alternativa prudente, diante da crise de confiança no Estado 

e justificar-se-ia, na medida em que atenderia melhor as necessidades humanas, em 

pequenas escalas, mediante certa flexibilidade e capacidade de canalização dos movimentos 

populares, tanto em regimes democráticos como autoritários, países desenvolvidos e 
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subdesenvolvidos. Para Tenório (2008), precisa-se saber se as organizações não lucrativas 

realmente detêm a capacidade de se revelar como um paradigma da reprodução social. Daí 

que o presente estudo é oportuno, pois busca identificar dentre um conjunto de mudanças 

estratégicas registradas no curso da instituição estudada, o que fundamentou as decisões 

tomadas, bem como se houve uma orientação para a gestão social e quais os ganhos 

registrados, uma vez que a literatura, como visto, defende que essa abordagem participativa 

deve prevalecer em tais organizações. 

Faz-se ressalva, que a gestão social não afasta a necessidade de um gerenciamento 

eficaz e, por conseguinte o emprego de estratégias de gestão, na busca do atendimento dos 

objetivos organizacionais (TENÓRIO, 2008). Não há como se evitar a ocorrência de 

determinadas variáveis, como àquelas incontroláveis, oriundas do ambiente externo, logo 

mudanças estratégicas podem sobrevir tanto mediante o emprego de uma gestão social, 

quanto estratégica, embora a primeira seja mais indicada para o caso das organizações 

filantrópicas.  

Os hospitais filantrópicos se inserem num ambiente complexo, na maioria das vezes 

altamente dependente de recursos oriundos do poder público, bem como da implementação 

de políticas públicas. Não há um cliente típico da relação de mercado, mas sim a figura de 

um sujeito-cidadão, que é beneficiado com a oferta e execução de atividades de interesse 

público. Conforme Teixeira (2002, p.111), ao se referir às organizações do terceiro setor, 

nesse caso “o Estado se relaciona com ela como se estivesse contratando os serviços de 

uma empresa, seja para fazer uma consultoria, seja para contratar um serviço específico”. 

No caso da saúde, a CR/1988 estabeleceu que as instituições filantrópicas e as sem fins 

lucrativos têm preferência na contratação de serviços complementares do SUS (BRASIL, 

2018). Portanto, não se pode confundir essa relação com a regra geral dos contratos 

administrativos, em que o poder público licita a compra de serviços e contrata a menor 

oferta, o que por derradeiro exige uma orientação estratégica diferenciada, pois a 

otimização do lucro e a redução os custos, pode ser o diferencial para a contratação. Resta 

analisar se os recursos disponibilizados às organizações filantrópicas, são suficientes para 
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as ações por elas desempenhadas e quais as medidas estratégicas adotadas na manutenção 

das atividades, quando operar com déficits.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa desenvolvida possuí natureza qualitativa e foi organizada a partir de 

entrevistas realizadas com gestores da organização estudada. Portanto, os resultados 

compreendem as percepções desses atores, extraídas mediante uma análise longitudinal, 

acrescida de cortes transversais (SALAMA, 1994; PETTIGREW, 1990), em relação aos 

fatos e eventos ocorridos no curso histórico da instituição. No que tange ao nível de análise, 

trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter interpretativo, uma vez que o objetivo foi 

descrever os processos de adaptação e mudanças estratégicas registradas em cada um dos 

períodos estratégicos, entre os anos de 1990 e 2018. 

Os procedimentos técnicos adotados foram pesquisa bibliográfica, documental, 

estudo de caso e pesquisa de campo, pois também foram analisados documentos 

disponibilizados pela organização, tais como estatuto social, relatórios de gestão e atas de 

assembleias. Também foram entrevistados dois gestores, sendo que um deles (gestor A) 

atua desde 1988 e o outro (gestor B) ingressou em 2014. Escolheu-se tais gestores, devido 

ao tempo de atuação na organização, pois enquanto um abrange a integralidade do período 

de mudanças estratégicas analisado e, portanto, detém amplo conhecimento sobre a história 

da organização, o outro acompanhou o período de intervenção pública. Desta forma, 

embora o segundo sujeito possua um curto período de direção, vivenciou um momento 

crítico, além de formular uma visão ampliada sobre as decisões tomadas pela instituição no 

passado.  

Utilizou-se no estudo os procedimentos de coleta e análise de dados propostos pelo 

método da Direct Research (MINTZBERG, 1983), com o intuito de analisar as mudanças 

estratégicas havidas na organização no período de 1990 e início de 2018, bem como 

identificar as aproximações desses eventos com a abordagem da gestão social, e/ou da 

gestão estratégica, uma vez que a primeira tem sido defendida pela literatura como escopo 
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das organizações do terceiro setor (TENÓRIO, 2008). Para tanto, levou-se em conta o 

contexto (externo e interno), o conteúdo e o processo (PETTIGREW; FERLIE; MCKEE, 

1992).  

De acordo com Pettigrew, Ferlie e McKee (1992), o contexto externo diz respeito 

aos aspectos sociais, econômicos, políticos e competitivos presentes no ambiente em que a 

organização opera. O contexto interno, por sua vez, refere-se à estrutura, cultura 

corporativa e contexto político existente dentro da organização, através do qual as ideias 

para a mudança se articulam. O conteúdo refere-se às áreas específicas das mudanças 

investigadas, no caso a tecnologia, mão-de-obra, serviços, posição geográfica e a cultura 

corporativa, do mesmo modo que o processo de mudança alude às ações, reações e 

interações dos stakeholders.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Período de mudança e adaptação estratégica (1990-2012): contratualização com o sus 

 

Com a criação do SUS, em 1990, a instituição que já possuía finalidade não 

lucrativa, bem como o certificado de filantropia desde sua fundação, em julho de 1955, 

quando ainda concedido via decreto, obrigou-se a firmar contratos administrativos com o 

poder público. A partir de então, significativa parcela das receitas passou a ter origem na 

tabela de serviços do plano público e universal, instituído no Brasil com a CR/1988. Até 

então, o hospital se mantinha mediante as receitas arrecadadas na comunidade, tais como 

doações, contribuições mensais dos membros associados, subvenções de outras instituições 

de caridade, como a Igreja Católica, convênios com planos particulares existentes na época, 

além das verbas oriundas de promoções, como jantares, bailes, rifas mediante sorteio de 

prêmios, dentre outras fontes de recursos.  

De acordo com os gestores, apesar de parecer estranho na atualidade, essa era a 

rotina da organização, pois tal mobilização da assembleia geral, diretores e da própria 

comunidade local, era tradição, que se estendia desde a fundação da instituição. Era comum 
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nos períodos de pós safra, a oferta de valores em moeda corrente ou em grãos, de parte de 

agricultores do município. Outros grupos da sociedade contribuíam com a mão de obra em 

eventos beneficentes e até mesmo na realização de obras e reformas na infraestrutura da 

instituição. Comerciantes locais também doavam utensílios, itens de alimentação e 

materiais de ferragens em geral, que eram empregados na manutenção das atividades do 

hospital.   

Do mesmo modo que não haviam recursos regularmente destinados pelo poder 

público, salvo algumas subvenções do executivo local, a fiscalização da vigilância em 

saúde não era tão pontual. Explicam os gestores, que a criação do SUS trouxe um conjunto 

de novas regras e exigências que em um curto período de tempo passou a tornar obsoleto 

alguns equipamentos, métodos e procedimentos médicos. Embora não se possa negar o 

avanço da medicina e uma maior qualificação dos centros de saúde, entendem os 

entrevistados que houve um processo de seleção dos hospitais da região, pois alguns foram 

incentivados a ampliar a infraestrutura física e ofertar mais serviços, mediante o 

financiamento público e outros esquecidos.  

Após o ano 2000, a instituição passou a adotar medidas de contenção de despesas, 

selecionando assim àquelas atividades que não ensejassem onerosidade excessiva, pois 

raramente os serviços geravam sobras orçamentárias, consequentemente reduzindo a 

perenidade financeira da organização, ano após ano. A defasagem oriunda da conversão dos 

valores da tabela de serviços do SUS, decorrente da criação do Plano Real, segundo os 

gestores, foi uma das perdas financeiras mais graves que a organização enfrentou, pois 

somente em 2015 o processo iniciado em 1996 teve o alvará de pagamento liberado. 

Mesmo sendo filantrópico, o hospital arcou com despesas que posteriormente foram 

reconhecidas pela justiça como indevidas, a exemplo do recolhimento da alíquota do 

Programa de Integração Social (PIS).  

Em 2007 a instituição criou um programa de contribuição voluntária, permitindo 

que pessoas não integrantes do quadro associados também pudessem ajudar o hospital, 

embora os membros da assembleia geral, por outro lado, não estivessem contribuindo 
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regularmente. O recurso arrecadado mensalmente passou a ser objeto de prestação de 

contas, bem como empregado no custeio das despesas operacionais.  

Por não conseguir realizar as adequações exigidas pela legislação sanitária, tais 

como substituição de equipamentos, redimensionamento e contratação de novos 

profissionais, além de adequações físicas, em 2012 o hospital encerrou os serviços 

cirúrgicos, fechando definitivamente o bloco cirúrgico, que estava em funcionamento a 

quase cinco décadas. A partir de então, a instituição teve seu enquadramento ajustado, 

passando a ser caracterizado como hospital geral, de natureza clínica. Com a redução do rol 

de serviços prestados, a receita financeira também caiu, exigindo maior dependência de 

recursos subvencionados pelo poder público municipal, repassados em contrapartida dos 

atendimentos de plantão médico 24 horas.  

Devido ainda à deficiência com a regularidade documental, a instituição viu-se 

privada de receber recursos públicos aportados extraordinariamente pelo poder público, a 

exemplo de emendas parlamentares, subsídios do poder judiciário em geral, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, dentre outros para compra de equipamentos, mobiliário e reformas 

estruturais.  

Nesse período (1990-2012), a participação da comunidade junto à instituição se 

retraiu, com isso a dependência por recursos transferidos pelo poder público municipal e 

estadual se ampliou, do mesmo modo que as dificuldades financeiras enfrentadas por tais 

governos passaram a repercutir quase que instantaneamente no ambiente da organização.  

Nesse primeiro período, verifica-se que a ação gerencial da organização foi bastante 

restrita, caracterizando de acordo com Hreniniak e Joyce (1985), um processo de seleção 

natural, de escolha mínima. Embora a instituição pudesse ter exercido opções, as ações 

propositais, incluindo descobrimentos tecnológicos e outras inovações, não foram capazes 

de gerar habilidades que a permitisse superar as mudanças exigidas pelo ambiente externo, 

sobretudo em razão das normas sanitárias definidas com a criação do SUS. Desta forma, o 

período se insere no quadrante 1, da figura 1, uma vez que a vantagem competitiva da 

organização restou profundamente afetada, obrigando-a interromper serviços até então em 

atividade, como foi o caso do fechamento do bloco cirúrgico, entre os anos de 2011 e 2012. 
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Período de mudança e adaptação estratégica (2013-2016): intervenção pública 

 

Após o fechamento do bloco cirúrgico em 2011, a organização teve outras questões 

institucionais e operacionais agravadas. Uma das dificuldades que surgiram foi com a 

contratação e manutenção de equipe médica e de enfermagem mínima, para atendimento 

ininterrupto (24 horas por dia), pois não bastasse a restrição de receita, os conselhos 

profissionais passaram a exigir o dimensionamento de pessoal, o que consequentemente 

geraria mais despesas com a contratação de pessoal. O não cumprimento de algumas 

exigências da vigilância sanitária, alusivas aos processos de esterilização e manuseio de 

equipamentos, bem como a definição dos protocolos de atendimento, gerou uma espécie de 

descrédito da instituição junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS), tornando difícil a 

negociação de novos contratos, em especial a ampliação dos serviços e consequentemente 

do repasse de verbas.   

No ano de 2013, houve paralizações de parte dos profissionais médicos, em razão de 

atrasos reiterados no pagamento dos honorários. Nesse período, a comunidade local que aos 

poucos se afastava da instituição, já não se mobilizava como no passado, quando eram 

realizadas promoções, doações e ações coletivas diversas em prol da manutenção do 

hospital. Foi um momento de muita aflição, incertezas e de desorientação da organização 

como um todo, pois cogitava-se inclusive o seu fechamento, ao passo que a SES/RS 

demonstrava pouco interesse em subsidiar a manutenção das atividades do hospital.  

Em 1º de dezembro de 2013, o poder executivo municipal decretou a intervenção 

pública junto ao hospital. O referido documento declarou estado de perigo público 

iminente, de interrupção na prestação de serviços hospitalares no município e requereu em 

benefício do poder público o prédio, instalações físicas, recursos humanos, equipamentos 

médicos e cirúrgicos, bem como os demais utensílios e bens entendidos como necessários 

para o regular funcionamento do hospital. Dessa data em diante, a então direção da 

instituição foi afastada e nomeou-se uma comissão intervencionista, com plenos poderes de 

direção e administração, por membros do próprio executivo, do legislativo e representantes 
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das demais instituições locais, tais como sindicato de trabalhadores rurais, associação 

comercial e órgãos de controle social. Apenas um gestor foi mantido no cargo que ocupava 

e o restante da diretoria foi afastada.  

Embora após apreciada pelo judiciário, a intervenção tenha sido julgada legal, 

explicam os gestores que se estabeleceu um ambiente pouco próspero para uma maior 

aproximação da instituição com a comunidade local. Ocorreu que muitos dos associados 

sentiram-se lesados ante a transferência da prerrogativa deliberativa para uma comissão 

mais restrita, embora a votação em assembleia geral permanecesse ocorrendo. Uma das 

estratégias adotada pela nova equipe diretora, foi buscar novos associados, fazendo com 

que o rol passasse de 43 membros para mais de 240 em menos de um ano.  

Nesse período foram realizadas obras de adequações físicas no hospital, aquisição 

de novos equipamentos, ampliação da equipe de profissionais e regularização dos 

protocolos de atendimento. Para prestar suporte ao processo de contratualização com o 

SUS, a então direção optou por contratar uma consultoria especializada em gestão de 

serviços de saúde pública. Após a revisão do processo de acolhimento de pacientes, dos 

registros e processamento dos atendimentos, bem como a definição de fluxos para 

composição de série histórica da demanda e atendimentos, o hospital propôs, em 2014, ao 

governo estadual, a revisão dos quantitativos contratados, o que consequentemente ampliou 

as receitas para o exercício de 2015.  

Em 2016 o Governo do Estado do Rio Grande do Sul adotou uma série de medidas 

administrativas, que resultaram na suspensão de alguns pagamentos para os hospitais 

filantrópicos. Uma vez que sem tal receita o hospital não conseguiria se manter, a direção 

optou por demandar no judiciário. Com o deferimento do pedido cautelar, partir de então os 

pagamentos foram retomados e posteriormente o contrato foi administrativamente renovado 

pela SES/RS. Ao se aproximar do término da intervenção pública e já tendo a 

municipalidade sinalizado que não faria a renovação do decreto, segundo os gestores, a 

instituição estava diante de um momento que exigia uma decisão bem pensada, pois era 

preciso definir um plano consistente, capaz de assegurar que o hospital permanecesse em 

atividade e sem déficits.   



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1957 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

Analisando esse período, pode-se inferir, conforme apregoam Hreniniak e Joyce 

(1985), que a organização agiu sobre as condições do quadrante 4, uma vez que as escolhas 

organizacionais foram de caráter incremental, devido à falta de recursos necessários para o 

desenvolvimento de vantagem em meio a um ambiente que não lhe era totalmente 

prejudicial. Ou seja, diferentemente do primeiro período, neste caso foi possível alcançar o 

equacionamento das receitas e despesas, do mesmo modo que a instituição conseguiu se 

reorganizar do ponto de vista da regularidade legal-operacional, o que tornou possível a 

barganha em contratos firmados com o poder público, além do recebimento de verbas de 

aportes extras.  

Haviam também, fatores internos relacionados às incertezas decorrentes da 

intervenção pública e afastamento da direção eleita em assembleia, que inibiram a tomada 

de decisão. Então, se estabeleceu uma situação plácida em certo sentido, pois ao mesmo 

tempo em que houve baixa escolha estratégica, o determinismo do meio era baixo 

(HRENINIAK; JOYCE, 1985), ou seja, a instituição teve pouca escolha estratégica, 

embora houvesse pouca restrição externa. 

 

Período de mudança e adaptação estratégica (2017-2018): fim da intervenção e uma 

nova mobilização comunitária 

 

Com o fim da intervenção pública, em dezembro de 2016, assumiu a direção da 

instituição, a parte dos membros da equipe afastada em 2013, na grande maioria suplentes, 

pois o mandato para o qual foram eleitos se estenderia até março de 2017. Logo após a 

retomada dos respectivos cargos, os novos dirigentes tomaram a decisão de contratar uma 

empresa especializada em gestão de serviços de saúde, com ênfase para hospitais 

filantrópicos e na operacionalização dos atendimentos do SUS, desta vez não apenas 

enquanto serviços de consultoria, mas para a gestão da organização.  

Em janeiro de 2017 a instituição obteve em sede de reconsideração, o deferimento 

da renovação do CEBAS, logo após ter ingressado com recurso. De acordo com os 

gestores, o título de instituição filantrópica lhe assegura uma redução de aproximadamente 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1958 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

30% no custo com contratação de pessoal, além da imunidade no pagamento de impostos. 

Sem esse benefício, as atividades do hospital se tornariam totalmente inviáveis do ponto de 

vista financeiro.  

Ainda no ano de 2017, após ter regularizado todo o aparato documental alusivo às 

obrigações legais, a instituição recebeu um aporte financeiro para investimentos 

disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho, no valor de R$ 95.000,00. Com a 

verba foram comprados novos equipamentos e mobiliário, reformada a Central de Material 

e Medicamentos (CME), banheiros, substituição de forro e piso, para fins de adequar as 

instalações às normas de vigilância em saúde. Tal benefício não seria possível caso o 

certificado da filantropia não tivesse sido renovado, ou ainda se a instituição estivesse 

sendo executada em juízo, em débito com a fazenda pública, com alvará sanitário vencido, 

ou qualquer outra irregularidade.  Também em 2017, houve a eleição da nova diretoria, 

cujo mandato se estende por 4 anos. De acordo com os gestores, esse momento marcou o 

início de um novo período na história da instituição. Embora tenham havido mudanças na 

gestão, os trabalhadores não foram substituídos e novas contratações foram realizadas para 

atender as exigências legais de dimensionamento de pessoal.  

Além dos recursos arrecadados com as contribuições voluntárias, subvenções 

públicas, contrato com o governo estadual e local, a instituição firmou convênio com um 

município vizinho que não possuí hospital, para atendimento ambulatorial, hospitalar e de 

internação, 24 horas por dia. Reiteram os gestores, que essa ampliação na oferta de serviços 

somente foi possível dada a credibilidade reconquistada na comunidade regional, pois em 

outros momentos, não se tinha a garantia de médico presencial em tempo integral. Em 

dezembro de 2017, a instituição recebeu a confirmação de que foi contemplada com uma 

verba federal destinada para compra de um aparelho de Raio-x e outro de ultrassonografia, 

além da reforma dos leitos que não foram revitalizados nas obras anteriores.  

Nesse terceiro período, verifica-se que a organização tomou decisões que se 

enquadram nas adaptações descritas no quadrante 2. Ocorre que tanto a escolha estratégica 

quanto o determinismo do meio mostraram-se alto, dado o momento imediatamente após o 

término da intervenção pública e a retomada pela direção assemblear. De acordo com 
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Hreniniak e Joyce (1985), esta situação define um contexto turbulento para adaptação, pois 

mediante essas condições, há claros fatores exógenos que afetam o processo de tomada de 

decisões, ainda assim, a organização exerceu escolhas.   

Pode-se acrescentar, por fim, no que tange à formação de estratégias em uma 

organização do terceiro setor, a análise feita por Pereira e Agapinto (2007), de que embora 

dotado de instrumentalidade, os objetivos da estratégia não são apenas aspectos 

econômicos. 

O reconhecimento identificado no ambiente social, pode ser compreendido no caso 

em estudo, a partir da interação estabelecida com a população local após o término da 

intervenção. Destaca-se ainda, que no período anterior à crise institucional vivida pela 

organização, já havia um distanciamento, que se iniciou com a criação e implementação do 

SUS, na década de 1990.  

Alusivo à pluralidade das estratégias, verifica-se elementos da gestão social, 

presentes nesse novo período da organização, pois existe um acordo entre a população, 

referente à construção de um bem coletivo ainda que tacitamente, ou seja, a manutenção da 

instituição hospitalar. Portanto houve uma mudança estratégica, e a mesma valeu-se tanto 

de elementos da gestão estratégica quanto da gestão social. No primeiro caso, quanto à 

qualificação da gestão e no segundo, ante a publicização das decisões e uma maior abertura 

para a participação coletiva.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo analisou o processo de mudança e adaptação estratégica em um hospital 

filantrópico do noroeste gaúcho, entre os anos de 1990 e 2018, mediante o campo dos 

estudos em gestão social e das teorias sobre gestão estratégica. Com base na Direct 

Research (MINTZBERG, 1983) e na análise longitudinal, acrescida de cortes transversais 

(SALAMA, 1994; PETTIGREW, 1990), definiu-se três principais períodos, delimitados 

com eventos. Durante o primeiro período (1990-2012) verificou-se que aos poucos a 

organização viu-se em desvantagem em relação a outros hospitais da região, que passaram 
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a ser priorizados pelos governos gestores do SUS e se transformaram em centros regionais, 

embora isso não tenha sido percebido a tempo. Até então, a instituição se mantinha 

essencialmente com iniciativas comunitárias, mas com a criação do plano público nacional 

de saúde, passou a depender quase que exclusivamente dos recursos públicos, oriundos dos 

contratos administrativos. Trata-se de um período cuja a escolha natural prevaleceu, dada a 

baixa capacidade de escolha e o processo de descarte pelo ambiente externo, a destacar 

respectivamente, o fechamento do bloco cirúrgico e o desinteresse estatal pelos serviços até 

então ofertados pela instituição. Isso denota que houve uma redução na participação 

coletiva, tanto em relação às contribuições como na participação das decisões. Desta forma, 

foi um período em que as incertezas se agravaram com o passar dos anos, do mesmo modo 

que a falta de recursos e a pouca força da organização diante do ambiente que se 

modificava vertiginosamente, não lhe permitiu verificar tempestivamente, que a sociedade 

passava a acreditar unicamente na capacidade estatal, deixando de participar mais 

ativamente nas decisões sobre os objetivos da instituição.  

O segundo período caracteriza-se por mudanças de escolha incremental, uma vez 

que o ambiente já era perfeitamente previsível e conhecido, pois as políticas definidas com 

a criação do SUS já se encontravam consolidadas. No entanto, a falta de recursos 

permanecia sendo um fator preponderante, impedindo que escolhas mais abrangentes 

fossem adotadas. Trata-se assim de um período cujas adaptações se operam por chances. A 

maior dependência das verbas subvencionadas pelo poder público municipal, desencadeou 

em um curto período de tempo, em um álibi legalmente aceito, para que houvesse a 

intervenção municipal junto à organização, logo após ter ocorrido uma paralização dos 

profissionais médicos, enfermeiros e demais trabalhadores, em protesto ao atraso no 

pagamento dos honorários e salários.  

O terceiro período restou marcado pelo fim da intervenção pública e a retomada da 

direção pelos membros associados. A partir de janeiro 2017 a instituição obteve a 

renovação do CEBAS e firmou novos contratos para prestação de serviços médicos 

hospitalares. Houve também uma maior participação da comunidade local e regional nas 

decisões da instituição, já que diferentemente dos períodos anteriores, o número de 
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membros da assembleia geral ampliou-se em cerca de 200 integrantes. As contribuições 

voluntárias também aumentaram, mas o principal fato desse período foi a confirmação do 

recebimento de recurso federal para compra de um aparelho de Raio-x, ultrassonografia e a 

realização de obras de melhorias físicas. Nesse período ocorreu uma mudança de 

diferenciação ou foco, embora tenha havido uma adaptação com restrições, dado que o 

determinismo do meio permanece, pois é pelo que se pode verificar, uma situação típica no 

mundo organizacional dos hospitais filantrópicos, dada dependência de programas e 

políticas públicas de financiamento das atividades de saúde. 

Nos dois primeiros períodos a organização permaneceu inerte às transformações do 

ambiente e sofreu as consequências por não conseguir promover a adaptação estratégica.  

Destaca-se que há elementos suficientes para se sugerir que a redução da participação 

cidadã nos processos de discussão da instituição, foi um dos agravantes, em especial no 

primeiro período. De um modo geral, não se adotou uma gestão tipicamente estratégica, 

conforme opõe a literatura defensora da gestão social, tão pouco desta segunda, exceto com 

relação ao recente terceiro período, em que significativas mudanças se operaram. Isso 

corrobora com o entendimento de que estratégias devem ser compreendidas em sentido 

amplo como qualquer iniciativa necessariamente adotada por uma organização, ou seja, 

abranger tanto objetivos de ordem geral, como de contexto comum ou até mesmo sobre 

processos, competências gerenciais e organizacionais. Portanto, a oposição pura e simples 

da gestão social em face da gestão estratégica, pode ser uma armadilha para os estudos 

organizacionais, tanto em nível das empresas de mercado como do terceiro setor, bem 

como na ceara pública. Ademais, há elementos suficientes na literatura, para sugerir que a 

visão clássica tem cedido lugar a um ambiente de colaboração, por derradeiro, oportuno 

seja investigado à luz da gestão social, em especial, aplicando-se em estudos de caso 

envolvendo organizações não lucrativas, uma vez que o presente estudo não teve o intuito 

de esgotar a matéria.  
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

 

Resumo: Esse estudo apresenta uma percepção da comunidade acadêmica e regional da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, quanto ao 

atendimento do campus a missão institucional para a qual foi implantado, em especial a 

perspectiva de desenvolvimento regional. O objetivo deste estudo é verificar a percepção 

dos atores sociais, quanto a implantação do campus ao descrever a percepção dos egressos 

e acadêmicos do campus quanto ao desenvolvimento da região na qual estão inseridos, 

identificando a aderência do Campus para atender a missão institucional da UFFS. Como 

estratégia metodológica, optou-se pela abordagem qualitativa, utilizando-se da revisão 

bibliográfica e documental, e posteriormente realização de perguntas e questionários. Nas 

considerações finais, pode-se observar que o campus Cerro Largo atende sua missão 

institucional através do ensino, pesquisa e extensão, assim como atende a perspectiva de 

sua implantação como estratégia de desenvolvimento regional. 

 

Palavras-chave: Universidade Pública. Desenvolvimento Regional. Educação Superior. 

Participação Social.  

 

Abstract: This study presents a perception of the academic and regional community of the 

Federal University of the South Frontier (UFFS), Campus Cerro Largo, regarding the 

campus service the institutional mission for which it was implemented, especially the 

perspective of regional development. The objective of this study is to verify the perception 

of the social actors regarding the implementation of the campus by describing the students 

'and academicians' perception of the campus regarding the development of the region in 
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which they are inserted, identifying the Campus adherence to attend the institutional 

mission of UFFS. As a methodological strategy, the qualitative approach was chosen, using 

a bibliographical and documentary review, and then conducting questions and 

questionnaires. In the final considerations, it can be observed that the Cerro Largo campus 

fulfills its institutional mission through teaching, research and extension, as well as the 

perspective of its implementation as a regional development strategy. 

 

Keywords: Public University. Regional development. Higher education. Social 

participation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 15 de setembro de 2009, através da Lei n.º 12.029, criou-se a Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS). A lei estabelece que a UFFS tenha por objetivo ministrar 

ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a 

extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi, 

abrangendo, predominantemente, o norte do Rio Grande do Sul, com campi nos Municípios 

de Cerro Largo e Erechim, o oeste de Santa Catarina, com campus no Município de 

Chapecó, e o sudoeste do Paraná e seu entorno, com campi nos Municípios de Laranjeira 

do Sul e Realeza (BRASIL, 2009). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (UFFS, 2012), a 

vontade de se ter uma universidade federal na Mesorregião da Fronteira MERCOSUL era 

antiga e durante anos o assunto foi pauta nos meios de comunicação, nas instituições de 

ensino e nas mais diversas esferas sociais e políticas. Sendo que, no ano de 2005, entidades, 

organizações não governamentais (ONGs), lideranças municipais e grupos de municípios, 

igrejas e movimentos sociais se organizaram em torno da criação do Movimento Pró-

Universidade Federal, tornando em 2009 o sonho em realidade. 

O Movimento Pró-Universidade apostou na construção de uma Universidade 

Pública e Popular, com a presença das classes populares na universidade e na construção de 

um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário para a região, tendo como eixo 

estruturador a agricultura familiar e camponesa (UFFS, 2011). 

A Universidade Federal da Fronteira Sul,  foi criada com a missão de: 
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assegurar o acesso à Educação Superior como fator decisivo para o 

desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, a 

qualificação profissional e a inclusão social; desenvolver atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão buscando a interação e a integração das 

cidades e estados que compõem a região de inserção da UFFS; e 

promover o desenvolvimento regional integrado – condição essencial para 

a garantia da permanência dos cidadãos graduados na Mesorregião 

Grande Fronteira Mercosul e a reversão do processo de litoralização em 

curso (UFFS, 2015, p.13). 

 

O Campus Cerro Largo atende no Rio Grande do Sul as regiões Missões, Celeiro, 

Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste (UFFS, 2011), divisão regional baseada na 

regionalização realizada no estado do Rio Grande do Sul a partir dos denominados 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDE). O Campus Cerro Largo, encontra-

se implantado no município de Cerro Largo (RS), região das Missões, o qual possui 13.289 

habitantes (IBGE, 2010), numa região marcada por grande diversidade étnica e cultural, 

com cenário econômico e social caracterizado pela baixa renda da população rural, redução 

de número de habitantes do meio rural, e redução da população jovem com acesso ao 

ensino superior (UFFS, 2011). 

Assim, concluída a primeira etapa da implantação do Campus, no período de 2009 a 

2015, torna-se importante uma análise da percepção dos atores sociais envolvidos na 

implantação deste Campus, sobretudo, quanto ao atendimento de sua missão institucional, 

em especial a perspectiva do desenvolvimento regional, considerando se tratar de um 

investimento público que envolve grande vulto de recursos. 

O Plano Nacional de Educação afirma que nenhum país pode aspirar ao 

desenvolvido e a independência sem um forte sistema de educação superior com suas 

funções de ensino, pesquisa e extensão. Ficam as universidades com o desafio da superação 

das desigualdades sociais e regionais, constituindo-se em instrumento de transmissão de 

experiência cultural e científica, apropriando-se do saber humano, sendo depositária e 

criadora do conhecimento (BRASIL, 2001). 

Diante deste contexto histórico, este artigo objetiva verificar a percepção de atores 

sociais (comunidade interna e externa) quanto à implantação da UFFS, Campus Cerro 

Largo, descrendo a percepção de acadêmicos e de egressos do Campus, em especial quanto 
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aos aspectos de permanência e desenvolvimento da região na qual estão inseridos, 

identificando a aderência do Campus para atender a missão institucional da UFFS, 

demonstrando como ocorre o envolvimento dos atores sociais junto à instituição neste 

campus.  

 

Educação, Região e Desenvolvimento 

 

A relação entre a educação e o desenvolvimento, bem como a relação entre a 

educação e a região onde se insere são essenciais, na medida em que é na região que 

ocorrem as relações humanas e sociais dadas pela história e pela geografia e que se 

reproduzem ao longo dos anos. 

A noção de região e de desenvolvimento, adotada nesse estudo, é desenvolvida por 

Paiva (2005), onde se destaca que “região” não é apenas uma entidade física e sim uma 

construção social onde o desenvolvimento endógeno é um processo de ampliação do bem 

estar da população. “Entendemos por “desenvolvimento” a ampliação sustentável (nos 

planos econômico, social e ambiental) da oferta e da apropriação de bens materiais e 

culturais por parte de uma determinada comunidade” (PAIVA, 2005, p.2). 

Assim, entre os recursos existentes em uma determinada região, encontra-se o 

chamado capital social, os traços culturais característicos de uma comunidade e que, 

conforme Bandeira (1999, p. 20) “contribuem para fazer que seus membros se tornem 

propensos a colaborar na solução de problemas de interesse social”. Ainda, de acordo com 

o autor, embora tenha se dado maior atenção ao capital social, seu reconhecimento ainda é 

incipiente no campo das políticas públicas (BANDEIRA, 1999). 

Qualquer região que almejar o desenvolvimento precisa de políticas voltadas para 

uma educação de qualidade, fator fundamental para apropriação de conhecimento e 

fortalecimento do capital social de uma região. 

De acordo como o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007), o 

enlace entre a educação e o desenvolvimento é essencial na medida em que é por meio dele 
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que se visualizam e se constituem as interfaces entre a educação como um todo e as outras 

áreas de atuação do Estado.  

Não importa a abrangência do território considerado, o bairro ou o país. A 

relação recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as 

ações do Estado são alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, 

potencializando seus efeitos mútuos. Desse movimento de busca de 

sintonia das políticas públicas entre si depende a potencialidade dos 

planos setoriais, inclusive o educacional, que passam, nesses termos, à 

condição de exigência do desenvolvimento econômico e social, 

garantindo-se que o todo seja maior que a soma das partes (BRASIL, 

2007, p. 5-6). 

 

Assim, é importante a observação de que o processo de desenvolvimento vai muito 

além de aspectos puramente econômicos, e, portanto, deve-se considerar para esse trabalho 

o tema “desenvolvimento” em seu processo amplo, englobando a economia, mas também a 

sustentabilidade, a qualidade de vida, os aspectos sociais, humanos e educacionais. 

 

Abordagem teórica sobre desenvolvimento regional  

 

Verifica-se na literatura sobre desenvolvimento regional que vários fatores devem 

ser considerados para o desenvolvimento de uma determinada região, debtre os quais, cita-

se o mercado, a economia, a sociedade civil, a sustentabilidade humana e social e a própria 

globalização. 

Ribeiro (2008) ensina que o campo de desenvolvimento é constituído por atores 

sociais que representam vários segmentos da população, ou seja, elites locais e líderes de 

movimentos sociais, empresários privados, funcionários e políticos em todos os níveis de 

governo, pessoal de corporações nacionais, internacionais, transnacionais, e pessoal de 

organizações internacionais de desenvolvimento. 

Para o processo de desenvolvimento atual, têm-se duas ordens de determinação. 

Uma definida pelo primado econômico, devastando nações e regiões e outra perseguida 

pelas sociedades regionais e nacionais, reagindo a esta devastação. Dessa contradição surge 

o movimento através da esfera econômica - mercado auto-regulável/globalização e o contra 

movimento da esfera social - a auto-proteção da sociedade organizada. Nesse contexto, 
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ensina Gramsci (1975), a esfera política entra como espaço de mediação entre a esfera 

econômica e a esfera social, assim engloba-se num único contexto, as esferas do 

desenvolvimento contemporâneo: a economia, o social e a política (BECKER, 2001). 

Portanto, um dos desafios do desenvolvimento está na apropriação dos projetos pela 

sociedade e instituições locais. Para Ribeiro (2008), é preciso que as populações e 

instituições locais se percebam como sujeitos ativos do processo de desenvolvimento, senão 

a apropriação dos projetos locais continuará sendo um problema, reforçando as 

desigualdades. 

De acordo com Bandeira (1999) e Maia e Santin (2015), a ideia de que se faz 

necessário a criação de mecanismos que possibilitem a participação social, no detalhamento 

e na implantação de políticas públicas vem crescendo no Brasil, e isso pode ser atribuído, 

por um lado ao avanço democrático do País, e por outro a abordagem no contexto 

internacional da importância da participação social e da articulação dos atores sociais para 

ações relacionadas ao desenvolvimento. 

Entende-se que para operacionalizar um processo de desenvolvimento regional “de 

baixo para cima” é necessária a mobilização endógena e por sua vez mobilização dos 

recursos locais, entre eles os recursos humanos (HADDAD, 1993). Neste sentido, Paiva 

(2005, p.3) afirma que “se os recursos mobilizados são propriedade de habitantes da região 

ou são de propriedade coletiva da comunidade regional, então o desenvolvimento é 

endógeno”. 

Para Bandeira (1999), as bases competitivas de uma região são reforçadas a partir 

da participação e da articulação dos atores sociais regionais a partir da contribuição para 

acumulação de capital social e de consensos básicos relevantes para o desenvolvimento. 

Quanto à relação global/local, Becker (2001, p.31) entende que “a criação de um 

espaço global, abstrato e homogêneo, gera um espaço local, concreto e heterogêneo, de 

desenvolvimento”. Com a melhoria da comunicação e o acesso imediato à informação, 

torna-se possível a articulação do local ao global, assim Diniz (2000, p. 7) afirma que a 

globalização deve ser vista como um processo contraditório e não como um fim em si 

mesmo, e que o sucesso econômico de cada região depende “da capacidade de se 
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especializar naquilo que consiga estabelecer vantagens comparativas efetivas e dinâmicas, 

decorrentes de seu estoque de atributos e da capacidade local de promoção continuada de 

sua inovação”. 

Observa-se que o desenvolvimento, alicerçado apenas pelo primado econômico, 

migra para o desenvolvimento primado no conhecimento, que mobiliza a sociedade 

regional em um contra movimento do mercado auto-regulável e se beneficia da chamada 

globalização. Desta forma, o capital social constitui um dos principais ativos do 

desenvolvimento regional. 

Assim, para o desenvolvimento primado no conhecimento, torna-se importante a 

formação acadêmica da sociedade regional, através de uma instituição de ensino superior 

que possa fortalecer o capital social da região através do ensino, pesquisa e extensão, pois 

na era do conhecimento, educação deve ser vista como base estrutural que assegura o 

exercício da cidadania. 

 

Do papel das universidades no desenvolvimento regional 

 

A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e reverter conhecimento em 

riqueza e desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais, entre 

eles a universidade e o governo estão entre os principais agentes institucionais geradores de 

conhecimento (CRUZ, 2000). 

Para Borges (2010), a educação é um processo social, elemento de um conjunto 

cultural sistematizado para servir aos interesses da sociedade, da economia e da política em 

nosso país, e não apenas um fato isolado. 

A educação superior através das universidades vem contribuindo significativamente 

para transformação da sociedade, formando massa crítica e pessoas qualificadas, que estão 

sendo chamadas a desenvolver um papel fundamental para o desenvolvimento regional. 

Em uma mudança da universidade pública pela perspectiva de formação e da 

democratização é preciso, se colocar claramente contra a exclusão, tomar a educação 

superior como direito do cidadão, assegurar simultaneamente, a universalidade dos 
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conhecimentos e a especificação regional, revalorizar a pesquisa, onde a avaliação dos 

pesquisadores não sejam regidos pelas noções de produtividade e de eficácia e sim pelas de 

qualidade e de relevância social e cultural, cabendo a universidade e ao Estado levantar as 

necessidades, assegurando que haja diversificação dos campos de pesquisa segundo as 

capacidades e necessidades regionais (CHAUI, 2003). 

Tendo como base, o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), o mesmo está 

sustentado em seis pilares, quais sejam: visão sistêmica da educação, territorialidade, 

desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e mobilização social, que por 

sua vez “são desdobramentos conseqüentes de princípios e objetivos constitucionais com a 

finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território e desenvolvimento” 

(BRASIL, 2007, p.10). 

Não se pode negar que há uma estreita ligação entre educação e desenvolvimento. A 

educação é um fator de extrema relevância para se alavancar o desenvolvimento de um país, 

onde a contribuição das universidades para o desenvolvimento é inquestionável. No entanto, 

ressalta-se que a literatura a cerca da contribuição das mesmas para o desenvolvimento em 

suas regiões é incipiente (SERRA; ROLIM, 2013). 

A preocupação da contribuição das universidades para o desenvolvimento regional é 

recente e deriva de alguns fatores, tais como, o intenso processo de globalização, um novo 

olhar sobre a competitividade das regiões e uma nova interpretação acerca dos sistemas 

regionais de inovação, assim o engajamento das universidades com outros atores sociais é 

fundamental para responder as necessidades da região (ROLIM; SERRA, 2009). “O 

engajamento das instituições de ensino superior significa, em última instância, o 

compromisso efetivo destas com o desenvolvimento econômico, social e cultural de suas 

próprias regiões” (SERRA; ROLIM, 2013, p.84). 

A participação das universidades para o processo de desenvolvimento regional, 

também foi lembrada no documento de referência da I Conferência Nacional de 

Desenvolvimento Regional (2012), onde, entre os princípios balizadores da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), encontra-se a participação da sociedade 

civil, onde, além dos entes federados e dos órgãos governamentais, a PNDR supõe a 
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participação dos segmentos sociais organizados, entre eles as universidades, para que 

apresentem, através de fóruns ou canais apropriados, diversidades e potencialidades 

territoriais e regionais (CNDR, 2012). 

O documento ainda apresenta como um dos eixos temáticos e diretrizes específicas 

sugeridas para a PNDR, o Desenvolvimento Produtivo Sustentável, que por sua vez, possui 

entre suas vertentes a educação e a ciência, tecnologia e inovação. Tais vertentes trazem 

como diretrizes sugeridas, orientando a rede pública de ensino médio, profissionalizante e 

universitário a priorizar os interesse e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afro descendentes, mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência e 

fomentar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias de produção e gestão com foco na 

Agricultura Familiar (CNDR, 2012). 

Tudo isso se encontra em consonância com o que estabelece o próprio Plano 

Nacional de Educação, o qual afirma que nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e 

independente sem um forte sistema de educação superior.  

Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais 

como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação 

superior e de suas instituições é cada vez maior. Para que estas possam 

desempenhar sua missão educacional, institucional e social, o apoio 

público é decisivo (BRASIL, 2001, p. 27). 

 

Portanto, a disponibilidade regional de conhecimentos e capacidades pode fazer das 

universidades, regionalmente engajadas, um elemento-chave no processo de 

desenvolvimento socioeconômico regional (SERRA; ROLIM, 2013). Por outro lado, para 

Benincá (2011), vigoram diferentes visões acerca da importância, da orientação e da 

finalidade da universidade, onde algumas se alinham na defesa da educação como meio 

essencial para a formação de cidadãos aptos a promover o desenvolvimento social, justo e 

equitativo. 

Para Kraemer (2006), a universidade é, dentre várias instituições de ensino formal, 

aquela que compete, 

Ministrar o mais elevado grau de ensino, o superior, ou seja, o da 

educação para máxima capacidade e qualificação dos seus cidadãos na 

resolução e antecipação dos problemas que mais os afetam. E para 

cumprir esta missão, a universidade busca incessantemente as raízes e 
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soluções desses problemas, por meio da investigação e do 

desenvolvimento de metodologias e ferramentas novas (KRAEMER, 

2006, p.23). 

 

Citando Kornhauser (2001), Kraemer (2006), dispõe que: 

 

A educação é o cimento da construção do desenvolvimento sustentável. É 

preciso elaborar estratégias e programas relacionados com o ambiente, 

que abranjam tanto o ensino escolar como a educação informal, que 

adotem a perspectiva da educação permanente a ser desenvolvida pelos 

poderes públicos, o setor produtivo, o comércio e as comunidades locais 

(KORNHAUSER, 2001, p.236 apud KRAEMER, 2006, p.9). 
 

Para cumprir sua finalidade, as universidades necessitam dar um retorno concreto à 

sociedade, em especial na região em que está inserida, onde através do tripé ensino, 

pesquisa e extensão possa melhorar a qualidade de vida da sociedade e proporcionar o 

desenvolvimento regional sustentável.  

Nesse contexto de enlace entre educação, desenvolvimento, região, formação de 

capital social e participação social, encontram-se a Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), que além do papel primordial de ensino, pesquisa e extensão, busca a redução das 

desigualdades, a inclusão social e o fortalecimento dos indivíduos para o exercício da 

cidadania. 

 

UFFS – CAMPUS CERRO LARGO 

 

Na cidade de Cerro Largo, no antigo Seminário São José abriga localiza-se o 

Campus provisório da UFFS (Unidade Seminário). A edificação é patrimônio da UFFS 

desde 2010 e conforme indica o PDI (2012) posteriormente será reformado para contemplar 

a demanda por moradia estudantil. 

Os dois terrenos do campus de Cerro Largo, onde se encontram as novas instalações 

(sede definitiva), localizam-se próximos ao centro comercial da cidade com quase 655.000 

m² e estão localizados sobre a Avenida Jacob Reinaldo Haupenthal, próximos ao Parque 

Municipal de Exposições, a uma distância de 2 km da praça central onde se desenrola o 
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núcleo urbano. Nesses terrenos já foram construídos o Bloco A, três Blocos de Laboratório, 

o Restaurante Universitário e encontra-se em construção o Bloco de Salas dos Professores 

(UFFS, 2015). 

A história do Campus Cerro Largo reflete a história da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), em especial no aspecto da participação social para sua conquista. 

Treib e Rotta (2012), afirmam a criação da UFFS como resultado de uma intensa 

mobilização da sociedade civil organizada das regiões Norte e Noroeste do estado do Rio 

Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. “Na região Noroeste do Rio 

Grande do Sul (RS), o movimento envolveu parcelas significativas da população e deixou 

marcas que servem de referência para os primeiros passos da constituição do Campus Cerro 

Largo da UFFS” (TREIB; ROTTA, 2012, p. 3). 

A participação social está na origem da criação da UFFS e do próprio Campus 

Cerro Largo, onde a escolha do município de Cerro Largo para sediar o Campus na região 

Noroeste do Rio Grande do Sul, se deu no dia 10 de dezembro de 2007, no município de 

São Luiz Gonzaga, em reunião convocada pelo comitê executivo pró-universidade pública 

federal da região missões (MOVIMENTO PRÓ-UNIVESIDADE, 2007). 

No decorrer da história da UFFS – Campus Cerro Largo, a participação social e a 

interação com a comunidade regional, movimentos sociais e entidades da região, 

demonstra-se expressiva e é percebida, entre outras, na participação social junto ao 

conselho comunitário e ao Conselho Estratégico Social. 

 

Procedimento Metodológico 

 

Como metodologia de pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que 

esta é um meio para explorar e entender a relação dinâmica entre a universidade e o 

desenvolvimento regional, bem como as perspectivas em torno deste contexto. 

Após a análise bibliográfica e documental, passou-se a pesquisa in loco se 

utilizando da técnica de entrevistas individuais, de forma semi-estruturada junto aos 

servidores técnicos administrativos, docentes e gestores do Campus Cerro Largo, 
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comunidade regional e gestores da Reitoria. Já os questionários foram aplicados 

presencialmente com os discentes do campus e na forma eletrônica com os primeiros 

egressos do campus. 

A partir disso, apresenta-se a percepção da gestão, docentes, técnicos, discentes e 

atores sociais envolvidos nas  atividades cotidianas do Campus Cerro Largo, quanto a 

missão institucional da UFFS em especial no que tange a promoção do desenvolvimento 

regional, a permanência do jovem da região e a participação social. 

 

Resultados e discussões 

 

Observada a primeira fase de implantação do Campus Cerro Largo, constata-se que 

o campus possui forte aderência a missão institucional da UFFS, proporcionando 

fortemente a participação social, assegurando e proporcionando, através de suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, a qualificação profissional, a inclusão social e a interação 

com a comunidade regional. Ressalta-se, não ser possível mensurar em números ou cifras, o 

investimento em capital humano, social e cultural que isso representa. 

Sinaliza-se através da pesquisa realizada com os primeiros egressos e com os atuais 

acadêmicos, o desejo da maioria em permanecer na região e assim contribuir para o 

desenvolvimento regional integrado e sustentável. Também, manifesta-se a importância do 

Campus Cerro Largo em suas vidas e a contribuição deste para sua formação profissional, 

social e humana. 

Os egressos e acadêmicos pesquisados acreditam que a UFFS – Campus Cerro 

Largo pode contribuir para o desenvolvimento regional, sendo que para muitos isso se dará 

à longo prazo. Indagados sobre qual aspecto o campus contribui para o desenvolvimento 

regional foram citados os aspectos social, cultural, humano, econômico, de bem estar e 

qualidade de vida. 

Considerada a definição de região e desenvolvimento, aplicada nesse estudo, onde a 

região não é apenas uma entidade física e sim uma construção social e que se entende por 

desenvolvimento “a ampliação sustentável (nos planos econômico, social e ambiental) da 
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oferta e da apropriação de bens materiais e culturais por parte de uma determinada 

comunidade” (PAIVA, 2005, p. 2), percebe-se que a implantação da UFFS – Campus Cerro 

Largo como estratégia de desenvolvimento regional é válida, em especial pela sua forma de 

implantação “de baixo para cima” protagonizada pela sociedade civil organizada, através de 

seus movimentos sociais, que se constituíram em um movimento unificado denominado 

como pró-universidade. 

A comunidade acadêmica e regional sinaliza o reconhecimento do Campus Cerro 

Largo como estratégia de desenvolvimento regional pelo seu ensino público, gratuito e de 

qualidade, bem como pelo seu caráter popular. O campus vem proporcionando o acesso aos 

menos favorecidos, o desenvolvimento humano e social dessa classe, mantendo seu 

compromisso com a escola pública e primando pela educação pública de qualidade, 

destacando-se o programa de formação de professores envolvendo diversas instituições de 

ensino da região missioneira. 

Também, destaca-se pela comunidade acadêmica e externa que nesse primeiro 

momento, considerado o cenário atual (2015) e o leque de cursos ofertados pelo Campus, a 

universidade consegue desenvolver na região um papel muito relevante no ensino. 

Observa-se a grande perspectiva, em especial pela comunidade externa, pela 

implantação de novos cursos de graduação, especializações, mestrados e doutorados, bem 

como de novos campi e/ou expansão de cursos de graduação do Campus Cerro Largo em 

outros municípios na região. 

Na extensão, destacaram-se as áreas de licenciatura, em especial pelo programa de 

formação de professores e os estágios de acadêmicos junto às escolas da região. Por outro 

lado, para extensão, nas áreas que envolvem os cursos de bacharelado, em especial os 

cursos de agronomia e engenharia ambiental, sinaliza-se uma grande perspectiva, em médio 

prazo, de um número maior de projetos envolvendo a agricultura familiar e camponesa, 

observando-se que há o entendimento de que atualmente, considerado o curto período de 

implantação da UFFS, o restrito número de servidores, muitas vezes, impossibilita o 

quantitativo de projetos de extensão desejados pela comunidade regional. 
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Naturalmente, a comunidade acadêmica e principalmente a comunidade externa 

possuem grande perspectiva, em um médio e longo prazo, quanto às possibilidades de 

pesquisas tanto nas áreas que envolvem os cursos de licenciaturas quanto nas áreas que 

envolvem os cursos de bacharelados. Tal perspectiva se reforçou com a criação do primeiro 

programa de mestrado do Campus, iniciado em 2015, voltado para o desenvolvimento e 

para as políticas públicas. 

Cabe observar, que é clara a visão da comunidade acadêmica e parte da comunidade 

externa, que ao se tratar da implantação de uma universidade como estratégia de 

desenvolvimento regional, esse fator ocorre principalmente em função das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão proporcionados pelo mundo acadêmico em interação com a 

comunidade regional. 

Manifesta-se que respeitado o tempo necessário para implantação e consolidação da 

instituição, grande parte dos anseios da sociedade são possíveis de serem atendidos. Entre 

os anseios da sociedade que não são possíveis atender, estão os aspectos mais delicados, 

que fogem do limite de autonomia da universidade (intervenções diretas/prestação de 

serviço que não são atribuições diretas do ensino, pesquisa e extensão). 

No entanto, as opiniões dos segmentos da comunidade acadêmica se dividem 

quando se trata do anseio da comunidade regional de criação de novos campi na atual 

região de abrangência do Campus Cerro Largo ou na oferta de turmas de cursos de 

graduação nos municípios da região (uma espécie de expansão da UFFS – Campus Cerro 

Largo). 

A aposta do movimento pró-universidade, na construção de uma universidade 

pública e popular, até o momento, demonstra-se garantida pelo Campus Cerro Largo, pois é 

possível observar a forte presença das classes populares na universidade, sendo que dos 274 

acadêmicos pesquisados, quase a totalidade são originários da região de abrangência do 

campus Cerro Largo, sendo 181 discentes de origem rural (66%) e 255 discentes oriundos 

de escola pública (93%). A forte dinâmica de participação social e a dinâmica 

administrativa e acadêmica do campus Cerro Largo, em especial em proporcionar e 

respeitar essa participação social, até então, também sinalizam para manutenção desse 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1978 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

projeto de desenvolvimento sustentável e solidário, tendo como eixo a agricultura familiar e 

camponesa. 

No entanto, reconhece-se que são muitos os desafios para manutenção desse projeto 

diferenciado de universidade, uma vez que a missão institucional da UFFS é ampla e 

complexa e assim, para ser atendida em sua plenitude, além da vontade da comunidade 

acadêmica, da comunidade regional e da gestão da instituição, depende de fatores externos, 

citando-se como exemplo, a vontade de parceria de outras instituições e da mobilização 

regional para absorção dos profissionais egressos do Campus. 

Também, reconhece-se que por diversos fatores condicionantes não será possível, 

manter a demanda total de egressos na região, o que já ocorre naturalmente em outras 

universidades, quando muitos de seus egressos migram para outras regiões em busca de 

oportunidade, da mesma forma que jovens de outras regiões migram para região do campus 

a fim de realizar sua graduação e após sua conclusão permanecem na região. 

As etapas de criação e implantação da UFFS – Campus Cerro Largo estão sendo 

cumpridas, o que se espera é uma universidade com excelência acadêmica, consolidada, 

com programas de ensino, pesquisa e extensão robustos e bem constituídos. Uma 

universidade, que aprenda a lidar com as diferenças e divergências, pois as divergências 

ajudam a construir a universidade. As expectativas é de que a UFFS se transforme em um 

polo reconhecido de geração de conhecimento e tecnologias, formando profissionais cientes 

de suas responsabilidades sociais de inclusão; uma universidade que se integre cada vez 

mais com estados, cidades, países, universidades, com eventos e fóruns de participação. 

Uma universidade formada de indivíduos críticos de suas atitudes, politizados e cientes de 

suas responsabilidades individuais e perante a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo destaca a importância do ensino superior gratuito, público e popular 

ofertado por uma instituição de ensino superior em uma região de fronteira marcada por 

grande diversidade étnica e cultural e com um cenário econômico e social caracterizado 
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pela baixa renda, em especial da população rural, e até então desprovida de universidades 

públicas federais. 

O Campus Cerro Largo, demonstra desde sua essência a importância da participação 

social, em especial através de movimentos sociais, da sociedade civil organizada. Em 

consonância a isso é importante observar que o campus está implantado na chamada região 

missioneira a qual tem em sua origem e essência o sistema de cooperativismo, ou seja, a 

associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a soma de esforços, o auxílio 

mútuo. 

Verificou-se a comunidade externa, a percepção dos acadêmicos e egressos, a 

percepção dos servidores e gestores, bem como a aderência do campus para atender a 

missão institucional da UFFS e promover a participação social junto à instituição, na 

perspectiva de compreensão de uma estratégia de desenvolvimento regional. 

Assim, considerando que a UFFS foi criada em 2009, sendo que as atividades 

acadêmicas do Campus Cerro Largo iniciaram em 2010, sugere-se que estudos futuros 

possam aprofundar a temática em torno das conseqüências e impactos de desenvolvimento 

regional, causados em função da implantação da UFFS na região macro missioneira. 

Este estudo contribui para o estudo da contribuição da educação para o 

desenvolvimento regional, em especial o papel das universidades nesse processo. Da 

mesma forma, reflete sobre a importância da participação social e sua força através da 

sociedade civil organizada, força esta que se tornou determinante para implantação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. 
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OF YUTY - CAAZAPA (PARAGUAY 
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Valdemar João Wesz Junior33 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumen: El objetivo de este estudio es analizar las características generales de la Feria 

Municipal de Yuty y comprender la importancia de este espacio para los agricultores y 

consumidores. Esta investigación empezó con una revisión bibliográfica, análisis de datos 

secundarios y una investigación exploratoria a cuatro personas que frecuentan la feria. 

Posteriormente se aplicó una encuesta a nueve productores (la totalidad de feriantes que 

estaban en el día) y once consumidores presentes en la feria. Los resultados encontrados 

indican que la Feria Municipal Yuty tiene una gran importancia entre los productores que 

comercializan en este espacio, sobretodo porque venden a un precio satisfactorio todos los 

productos que llevan. Además, la feria es muy relevante para el ingreso de las familias de 

productores y para el fomento del mercado local. Ya los consumidores van a la feria porque 

encuentran productos frescos, exclusivos y con precio atractivo, al mismo tiempo que 

tienen una buena relación con el feriante. En este sentido, la feria de Yuty es una forma de 

acceso al mercado que beneficia a productores y consumidores, generando procesos más 

inclusivos de desarrollo y contribuyendo con la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Palabras clave: Agricultura familiar campesina, cadenas cortas agroalimentarias, Feria 

Municipal de Yuty. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar as características gerais da Feira Municipal de 

Yuty e entender a importância deste espaço para agricultores e consumidores. Esta pesquisa 

começou com uma revisão de literatura, análise de dados secundários e uma investigação 

exploratória com quatro pessoas que frequentam a feira. Posteriormente foi aplicado um 

questionário a nove produtores (todos os comerciantes que estavam no dia) e a onze 

consumidores presentes na feira. Os resultados encontrados indicam que a Feira Municipal 

de Yuty tem grande importância entre os produtores que comercializam neste espaço, 

sobretudo porque vendem a um preço satisfatório todos os produtos que levam. Além disso, 

a feira é muito importante para a renda das famílias produtoras e para a fomento do 

mercado local. Os consumidores vão à feira porque encontram produtos frescos, exclusivos 

e com preços atrativos, ao mesmo tempo em que mantêm um bom relacionamento com o 

comerciante. Nesse sentido, a feira de Yuty é uma forma de acesso ao mercado que 

beneficia produtores e consumidores, gerando processos de desenvolvimento mais 

inclusivos e contribuindo para a segurança alimentar e nutricional. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar camponesa, cadeias curtas agroalimentares, Feira 

Municipal de Yuty.  

 

 

FAMILY FARM AND SHORT AGRI-FOOD CHAINS: THE MUNICIPAL FAIR 

OF YUTY - CAAZAPA (PARAGUAY) 
 

 

Abstract: The objective of this study is to analyze the general characteristics of the 

Municipal Fair of Yuty and understand the importance of this space for farmers and 

consumers. This research began with a literature review, secondary data analysis and an 

exploratory investigation to four people who frequent the fair. Subsequently, a survey was 

applied to nine producers (all of the people of fair that were in the day) and eleven 

consumers present at the fair. The results found indicate that the Municipal Fair of Yuty has 

a great importance among the producers that commercialize in this space, especially 

because they sell at a satisfactory price all the products they carry. In addition, the fair is 

very important for the income of producer families and for the promotion of the local 

market. In this sense, the Yuty fair is a form of market access that benefits farmers and 

consumers, generating more inclusive processes of development and contributing to food 

and nutritional security.  

 

Keywords: Family farm, short agri-food chains, Municipal Fair of Yuty.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Paraguay, la agricultura familiar campesina34 es numéricamente importante (9 

de cada 10 fincas), sin embargo, detienen solamente 6,3% de la superficie total en 2008. 

Mismo con tan poca tierra, generaba en este año 32,0% del valor bruto de la producción 

agrícola y detenía 28,4% de la población ocupada a nivel nacional (ZARZA, 2017). 

Además de estos valores, diferentes autores muestran la pertinencia de este grupo para la 

seguridad y soberanía alimentaria del país, en la preservación del modo de vida tradicional 

paraguayo, en la promoción de mejores condiciones sociales en el campo, en la 

preservación de la biodiversidad, en la promoción de un manejo agrícola más sustentable, 

en la generación de más ocupaciones en espacio rural, etc. (TORRES FIGUEREDO, 2008; 

RIQUELME, 2016; ANGULO, 2017; GONZÁLEZ, 2017). 

Pero, los dos últimos Censos Agropecuarios traen un dato preocupante sobre la 

agricultura familiar campesina de Paraguay: entre 1991 y 2008 las fincas con menos de 50 

ha tienen una reducción de 7,8% en el número de unidades y de 15,8% en su superficie, en 

cuanto que las fincas con mayores áreas crecieron 23,4% y 35,5% en estas dos variables, 

respectivamente (MAG, 2009). Esto sigue una dirección contraria a lo establecido en la 

Constitución Nacional en los artículos referidos a la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, 

en los cuales se hablan de la incorporación de la población campesina al desarrollo 

económico del país y la eliminación del latifundio (RIQUELME, 2016). 

Una de las principales dificultades de la agricultura familiar campesina en Paraguay 

es en la comercialización de sus productos, considerando que el sistema agroalimentario ha 

                                                 
34 En Paraguay, la definición considera “aquella actividad productiva rural que se ejecuta 

utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar para la producción de un predio; que 

además no contrata en el año un número mayor de 20 jornaleros asalariados de manera 

temporal en épocas específicas del proceso productivo, que residen en la finca y/o en 

comunidades cercanas y que no utiliza, bajo condición alguna sea en propiedad, 

arrendamiento, u otra relación, más de 50 hectáreas en la Región Oriental y 500 hectáreas 

en la Región Occidental de tierras independientemente del rubro productivo” (VII REAF, 

2007, p. 4). 
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pasado por procesos de concentración empresarial, internacionalización de los mercados, 

padronización de los productos y construcción de nuevas normas de calidad (WILKINSON, 

2008). Se por un lado este contexto dificulta la participación de los pequeños agricultores 

en los mercados convencionales, por otro está ganando visibilidad las ferias 

agroalimentarias como una alternativa más adecuada para este segmento de productores 

(GOVERDE-LIPS, BRUIL y RENTING, 2015). Es importante decir que las ferias son uno 

de los principales ejemplos de cadenas cortas de abastecimiento, comprendidas como 

“expressão da vontade dos atores envolvidos em uma cadeia de valor em construir novas 

formas de interação entre produção e consumo, mediante o resgate da procedência e da 

identidade dos produtos, assentada não apenas em critérios de preço, mas também em 

valores sociais, princípios e significados simbólicos, culturais, éticos e ambientais” 

(GAZOLLA y SCHNEIDER, 2017, p. 12). 

Este trabajo tiene como foco la Feria Municipal de Yuty (Departamento de Caazapá 

- Paraguay), que se ubica en pleno microcentro del municipio e ocurre dos veces por 

semana (martes y viernes). La feria, que es la única del distrito, fue impulsada en el año 

2002 y cuenta con la participación de más o menos 10 familias productoras que ahí 

comercializan sus productos. La elección de esta feria ocurre porque solo participan 

agricultores familiares campesinos, hay una gran diversidad de productos y cuenta con la 

presencia de consumidores locales. Además, los autores ya tenían contactos previos con 

actores de este distrito.   

El objetivo de este estudio es analizar las características generales de la feria del 

municipio de Yuty y comprender la importancia de ella para los agricultores familiares 

campesinos y para los consumidores de la localidad. Para poder realizar el estudio, 

empezamos con una revisión bibliográfica y con un levantamiento de datos del MAG 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) y del DGEEC (Dirección General de Encuesta 

Estadístico Censal), con destaque al Censo Agropecuario del Paraguay y el Atlas Censal del 

Paraguay – Caazapá. En la secuencia se realizó una investigación exploratoria previa e 

informal con cuatro consumidores de la feria (mujeres) entre los días 25 y 26 de abril de 

2016. En el día 3 de mayo (martes) de 2016 fue hecha la visita en la feria para poder 
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realizar la encuesta a los productores y consumidores, que fue aplicada a 9 productores (la 

totalidad de feriantes que estaban ese día) y 11 consumidores presentes en la feria. Es 

importante destacar que las encuestas y la investigación previa fueron realizadas en la 

lengua guaraní para mejor recopilación de los datos. 

Después de esta Introducción, este trabajo abordará el tema de las cadenas cortas 

agroalimentarias y evidenciará experiencias de ferias que están presentes en Paraguay. En 

la secuencia gana destaque algunos aspectos generales de Caazapá y de Yuty. El ítem 

posterior es sobre la Feria Municipal Yuty, que es el foco principal de este trabajo, y por 

último están las Consideraciones Finales. 

 

Cadenas cortas agroalimentarias: algunas experiencias en Paraguay 

 

En los últimos años nuevas prácticas agroalimentarias son implementadas como 

estrategia para mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y de los 

consumidores, creando formas diferenciadas de relación campo/ciudad (WILKINSON, 

2008). Una de estas prácticas es la comercialización vía ferias de productores en los 

espacios urbanos, que se en algunos lugares es una tradición histórica, en otros, como en 

Yuty, es una experiencia reciente, que fue implementada con la intención de reducir 

intermediarios entre el productor y el consumidor final. Además de las ventajas económicas 

(en general el productor gana más por su producto y el consumidor paga menos do que 

cuando se suman diferentes intermediarios en el medio de esta relación), los productos son 

más frescos y el consumidor puede conocer quien cultiva, los métodos utilizados en la 

producción, aprender nuevas formas de preparo, etc. Como sistetiza Goverde-Lips, Bruil y 

Renting (2015, p. 40), estos espacios “possibilitam relações mais diretas entre 

consumidores urbanos e produtores e apontam para novas perspectivas. Os consumidores 

obtêm alimentos frescos, sazonais e com preços acessíveis, geralmente produzidos de 

forma agroecológica, enquanto os produtores recebem remuneração mais justa.” 

Estas prácticas son reconocidas en la literatura como cadenas cortas o circuitos 

cortos, así como circuitos de proximidad, circuitos locales, circuitos alternativos, redes 

alimentarias alternativas, etc. (ROSSI, BRUNORI y GUIDI, 2008; CEPAL, 2016). Dentro 
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de estas denominaciones generalmente están incluidas la venta directa (productor al 

consumidor), que puede ser en las ferias, entrega del producto a domicilio o su compra en 

la casa del productor, así como la venta semi-directa, en donde solo hay un intermediario, 

que puede ocurrir, por ejemplo, dentro de una cooperativa o asociación (DAROLT, 

LAMINE y BRANDEMBURG, 1993). La mayor parte de estas iniciativas buscan 

justamente el encortamiento de las distancias (físicas, sociales, culturales, económicas) 

entre el mundo de la producción y del consumo (GAZOLLA y SCHNEIDER, 2017). 

En nivel mundial creció mucho el número de experiencias de circuitos cortos y de 

proximidad en la transacción de alimentos entre productores y consumidores. En Paraguay 

también existen experiencias de comercialización directa de productos agrícolas, siendo 

más presente los agricultores que, en el interior del país, salen de sus casas para 

comercializar su producción agropecuaria en las calles de las zonas urbanas. Y también hay 

las ferias, siendo una de las más conocidas el Cecoproa (Centro de Comercialización para 

Productores Asociados), que se encuentra en la capital del país (Asunción), que es 

administrada por el MAG a través de la Dirección de Comercialización. El Cecoproa fue 

creado en el año 1994 y es un espacio propio para la comercialización de los productos 

provenientes de la agricultura familiar dentro del Mercado Central de Abasto de Asunción 

(DAMA). Según datos del MAG (2018), 60 organizaciones (comités, asociaciones y 

cooperativas) usufructuaron del espacio, beneficiando a casi tres mil familias de 

agricultores de diferentes departamentos del país. 

Otra feria de gran importancia en Paraguay ocurre en Ciudad del Este, que es el 

segundo municipio con mayor población del país, llamada Central de Productores 

Hortigranjeros Feriantes de Alto Paraná. Según Red Rural (2016), esta iniciativa existe a 

más de 20 años e involucra 1.507 productores de 18 distritos, organizados en 104 comités. 

“La feria, con un promedio de 380 a 400 productores que realizan venta directa a los 

consumidores de lo producido en sus fincas, genera un ingreso anual aproximado de USD 

4.054.000.” (p. 59). A la feria concurren entre 10.000 y 12.000 clientes por semana 

provenientes de Ciudad del Este y sus alrededores, donde encuentran diversos productos, 

como “carne de cerdo, oveja y cabra, leche, queso, huevos, pescado, gallinas, dulces 
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caseros, verduras y frutas. Recientemente (año 2015), se incorporó un patio de comidas 

típicas en el cual se elaboran, a la vista del público, alimentos tradicionales producidos por 

las socias feriantes con productos agroecológicos procedentes de las fincas.” (RED 

RURAL, 2016, p. 61). 

Otro caso conocido en Paraguay es la Feria “De la Colonia a tu mesa”, que nació en 

marzo del 2015 en la ciudad de Asunción con el apoyo de la INDERT y con el respaldo de 

la Municipalidad de Asunción. Hoy en día es considerada una feria con mucho éxito, y los 

feriantes vienen de los departamentos de San Pedro, Caazapá, Misiones y Central. La feria, 

que se realiza una vez por mes, se promueve con la participación de los Comités de 

Mujeres, a través de la Dirección General de Género del Indert. Se pueden encontrar 

diferentes productos en la feria: carnes de vaca, cerdo, oveja, cabras, gallina casera, cecina 

del Chaco y queso Paraguay, o degustar platos tradicionales como locro, cecina, sopa de 

pescado, chorizo Pa'i Puku, chipa asador, leche natural pasteurizada del Chaco, así como 

frutas y hortalizas, entre otros (INDERT, 2016).  

Por fin cabe destacar la Feria “Jakaru Porã Haguã”, que en español significa para 

comer bien, que se realiza desde el año 2012 en Asunción con el apoyo del Slow Food y de 

otras entidades. Conforme Bogado Martínez (2016, p. 29), “en ella participan 20 

comunidades indígenas y campesinas, con productos caseros y ecológicos, junto a 

conocidos chefs que cocinan en vivo, ofreciendo platos tradicionales a precios accesibles”. 

Según la autora, la feria recibe “en la plaza Uruguaya a cientos de consumidores ávidos de 

productos frescos llegadas de las chacras campesinas. En pocas horas ya casi todos los 

productos son comercializados, tanto como las verduras y frutas de estación. [...] El público 

puede degustar desde variedad de comida tradicional (chipa, mbeju, vori vori, sopa 

paraguaya, sopa soʼo, etc), alimentos vegetarianos y veganos” (p. 29-30). 

Además de estas experiencias más reconocidas, en los pequeños distritos del país 

también es muy tradicional la presencia de ferias agroalimentarias, como en Yuty, que 

vamos a presentar más adelante. 
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 Aspectos generales de Yuty (Caazapá - Paraguay) 

 

 El Departamento de Caazapá tiene una superficie de 9.496 km2 y 172.345 

habitantes, siendo más de 80% población rural (DGEEC, 2016). Está limitado al norte con 

los departamentos de Guairá y Caaguazú, al sur con el departamento de Itapúa, al este con 

el departamento de Alto Paraná, al oeste con los departamentos de Misiones y Paraguarí. 

Caaguazú está dividido en 11 distritos: Abai, Buena Vista, Caazapá, Doctor Moisés S. 

Bertoni, Fulgencio Yegros, General Higinio Morínigo, Coronel Maciel, San Juan 

Nepomuceno, Tavaí, Yuty y 3 de Mayo (Figura 1). “La mayor parte de la población 

económicamente activa pertenece al sector primario (actividades agropecuarias), 

concentrándose en este sector el 60,0% de la misma, mientras que el sector terciario 

(comercio y servicios) concentra al 31,0% de esta población en el año 2012” (DGEEC, 

2016, p. 58). 

Caazapá tenía 22.899 fincas en 2008, distribuidas en un área de 768.220 hectáreas. 

Una de las características del Departamento (que nos es diferente del país) es la 

concentración de la tierra, pues las fincas consideradas como de agricultura familiar 

campesina (con hasta 50 hectáreas) son 96% de las unidades, pero solo detienen 19% del 

área. Por otro lado, 0,5% de los productores (aquellos con más de mil hectáreas) controlan 

64% de la superficie mapeada por el Censo Agropecuario de 2008. Entre las principales 

actividades del Departamento está la mandioca (en 90% de las fincas), aves (88%), poroto 

(88%), maíz (84%), porcinos (76%) y vacunos (60%), además de que 79% tienen huertas 

familiares. Otros cultivos (algodón, maní, soja, caña de azúcar, trigo, forestales, yerba 

mate) y creaciones (ovinos, caprinos, equinos) también están presentes, pero en menos de la 

mitad de las fincas (MAG, 2009). 
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Figura 1 – Localización del Departamento de Caazapá y de sus distritos 

 

 

 

Fuente: DGEEC (2016). 

 

Yuty es uno de los distritos más antiguas y tradicionales del Paraguay, pues fue 

fundada en 4 de octubre de 1611 por el sacerdote Franciscano español Fray Luis de 

Bolaños (TESSADA, 2002). Con más de 400 años desde su fundación, su territorio fue 

siendo reducido con los desmembramientos de otros distritos. Actualmente tiene una 

superficie de 1.440 km² y su población es de aproximadamente 20 mil habitantes, sabiendo 

que el área urbana cuenta con más o menos 6 mil habitantes (DGEEC, 2016).   

Según el Censo Agropecuario Nacional de 2008, el distrito de Yuty tenía 4.912 

fincas y la superficie total de ellas era de 185.205 hectáreas (media de 37,7 hectáreas). La 

mayoría de esas fincas (96,6%) esta manejada por un solo productor, pero también hay 

productores asociados y sociedades empresariales. El nivel de educación de los productores 

es bajo, la mayoría con un nivel de escolaridad que va hasta el sexto grado (85%) y muy 

pocos son los que llegan hasta la universidad (2%). Sin embargo, 6% de los encuestados 

(productores) se declararon analfabetos. El Censo también permite identificar otras 
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características: 92% de los productores residen en la finca; 70% viven en la misma 

explotación a más de 10 años; 99,7% son paraguayos; la media de miembros que viven en 

la finca es 3 personas; 50% de los productores trabajan solemnemente en la finca, 44% 

trabajan dentro y fuera, 2% fuera y 3% no realizó ningún trabajo; 19% tienen acceso a 

asistencia técnica y 13% a financiamiento rural.  

En términos de actividades productivas, el cultivo más popular era la mandioca 

(93% de las fincas producían en 2008), seguido por el poroto (89%) y el maíz (72%). Los 

cultivos menos presentes fueron arroz, trigo, sésamo, soja y la yerba mate, con menos de 

2% de las unidades produciendo, mientras que la caña, maní y algodón estaban en situación 

intermediaria. Además de esto, el 85% indicaron que tenían huerta en la finca. La creación 

de pequeños animales (pollos y porcinos) también cuenta con alta incidencia (más de 80%), 

así como es importante el ganado (66%) y vacas lecheras (44%). En suma, los agricultores 

de Yuty tienen pequeñas dimensiones territoriales y una producción agropecuaria 

diversificada, con algunos productores comercializándolos en la feria de la ciudad – como 

vamos presentar adelante.   

 

La Feria Municipal de Yuty 

 

 En este ítem focalizaremos en el tema central de este trabajo, o sea, las 

características generales de la Feria Municipal de Yuty, así como abordaremos quien son 

los productores que exponen sus productos, agregando también la importancia de este 

espacio de comercialización para ellos y las dificultades encontradas, además de la 

impresión de feria desde la perspectiva de algunos consumidores. 

 

Características generales de la feria 

 

La Feria Municipal de Yuty está ubicada al costado de la Terminal de Ómnibus, 

situada en el centro de la ciudad. La Feria fue impulsada en el año 2002 por ingenieros 

agrónomos que querían ayudar a las familias productoras a comercializar sus productos. Al 
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inicio no tenían un lugar propio, y por esto alquilaban un espacio que quedaba a pocas 

cuadras de la plaza, sobre la calle Independencia Nacional. Después de 4 años 

aproximadamente, se ubicaron en la plaza y luego se mudaron al costado de la terminal de 

ómnibus de la ciudad, donde actualmente se encuentran. Este cambio ocurrió en la gestión 

del Intendente Municipal Dr. Edgar José Walko (periodo 2006- 2010), que inauguró un 

nuevo local para los feriantes el 17 de marzo de 2010, para 15 miembros de la feria, 

garantizando un local propio y bien estructurado (Figura 3). 

Las familias que forman parte de la feria vienen de diferentes distritos que se 

encuentran alrededor de la ciudad (pueblo), como Mbocajaty, Itangu’a, San Juan, San 

Isidro, Tiri, Guasukai, Jaguarete Kora, Loma Yruguaiy y Jakura’a. A pesar de que los 

caminos vecinales no se encuentran en muy buen estado y considerando que son caminos 

que no están pavimentados, los agricultores siguen apostando a la venta de sus productos 

dentro de la ciudad. Las familias venden productos de origen vegetal y animal como: 

kumanda (poroto), avati moroti ha pyta (maíz blanco y rojo), mandi’o (mandioca), kure 

ñandy (grasa de chancho), avatiky (choclo), dulce de maní, avatiku’i (harina de maíz), 

aramiro (almidón casero), kamby (leche), kurero’o (carne de cerdo), manduvi (maní), jety 

(batata), perejil, orégano, cevoi rogué (cebolla de verdeo), tomate, locote, eirete (miel de 

abeja), eira (miel negra), ryguasu reongue (gallina cacera), ryguasu rupi’a (huevo casero), 

quesú (queso), miel, zapallo, andai (calabaza), arveja, naranja, mandarina, limón, etc.; y, 

dependiendo de la época, sandia y melón. Todos los productos son traídos directamente de 

las propias chacras para la feria. 
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Figura 3 - Feria Municipal Yuty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

 

En las primeras horas de la mañana (4h o 4:30h) de los días martes y viernes estas 

personas vienen hasta la ciudad de Yuty a vender sus productos. Cuando llegan, los 

feriantes ya van acomodando sus productos, cada un organizando para que los clientes 

puedan elegir lo que mejor les parezca. El horario máximo de atención es hasta 8:30 de la 

mañana aproximadamente, cuando prácticamente todos los productos ya fueron 

comercializados. Los productores trasladan sus productos en colectivo o motocarro y se 

organizan en grupos de tres o dos personas para pagar al chofer que maneja la motocicleta. 

Pero, en función de las malas condiciones de los caminos vecinales, la feria no se realiza en 

los días de lluvia. 

Un punto en consideración es que, en la mayoría de los casos, las personas hacen 

sus pedidos con anticipación y los feriantes lo entregan en el día. Es común, por ejemplo, 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1994 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

las encomiendas de los restaurantes, que compran como mínimo 5 kg de harina de maíz o 

también el queso, que tiene mucha demanda y es utilizada en muchos platos. Así, además 

de la feria, hay productores que llevan sus productos directamente a los restaurantes, que 

sirve como opción complementaria de comercialización.  

 

Los productores de la feria 

 

Con la investigación de campo observamos que la mayoría de los feriantes son 

mujeres (8 mujeres y 1 varón), siendo que el hombre que estuvo en este día fue porque su 

esposa no pudo estar presente – en general es ella que viene a la ciudad para comercializar 

sus productos en la feria. Además de notar la participación de las mujeres dentro de la 

finca, también han tomado la responsabilidad de ir hasta la ciudad a comercializar los 

productos, como ya identificado en otros estudios (BUNG, 2005; ZEEUW, 2010; 

ANACLETO, COELHO y CURVELO, 2016). Cuando preguntado porque ellas ocupan 

este espacio y no los hombres, las mujeres dicen que saben desenvolverse mejor dentro de 

la feria, como en la hora de manipular los productos, en la forma de organizar y en el modo 

de exhibición de los mismos. Argumentan que son más detallistas, saben los gustos y 

demandas de sus clientes, que en la mayor parte también son mujeres. Otro dato importante 

es que el 56% de los feriantes son mayores de 50 años y 89% tienen baja escolaridad 

(solamente el nivel primario).  

La mayoría de estas personas viven en sus propias tierras, que varían desde 0,25 

hasta 10 hectáreas. En este espacio tienen un cultivo diversificado de frutas, hortalizas y 

legumbres, que se altera dependiendo de la época del año. La producción es básicamente 

hecha con herramientas manuales, como azadas, machetes, ybuku (machete largo), arado 

con bueyes, etc. Los productores también se dedican a criar algunos animales de tiro, como 

bueyes y caballo, y también hay cría de aves (gallinas y patos), vacas y cerdos, las cuales en 

épocas festivas (Semana Santa, Navidad y Año Nuevo) tienen ventas masivas en la feria, 

principalmente porque muchos visitantes vienen a reencontrar sus familiares en estos 
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periodos. Además de la producción para la venta en la ciudad, las familias producen para su 

propio consumo, que ellos consideran como prioritario. 

La mayoría de las familias está en la feria desde su comienzo. Y cuando se preguntó 

sobre las transformaciones ocurridas en la feria a lo largo de los años, dicen que no hay 

muchos cambios, excepto en la infraestructura, que ahora tienen el local propio, que facilita 

bastante a la hora de guardar sus cosas de forma segura en cada pieza.   

Un elemento clave es la importancia de la feria cómo espacio de comercialización e 

ingreso económico para las familias, pues 7 de los 9 encuestados respondió que la venta es 

la única fuente de renta familiar, ya que no tienen otro trabajo y solo se sustentan con la 

comercialización de sus productos dentro de la Feria Municipal de Yuty. Los otros dos 

encuestados, justamente los con menores áreas de tierra, venden su fuerza de trabajo para 

ampliar la renta. Así, se puede decir que el sustento de estas familias depende fundamental 

de su propiedad rural (de donde proviene la producción para el consumo) y de la feria (que 

es su principal fuente de ingreso económico). 

La mayoría de los productores están satisfecho con el precio de los productos 

(solamente uno se mostró insatisfecho) y el 56% dijo que es posible solventar los gastos 

básicos de la casa con la venta de los productos, reforzando la importancia de la feria en el 

ingreso familiar. Y, cuando preguntamos sobre los principales beneficios de ser miembro 

de la feria, además de la mejora en la renta familiar, ellos destacaran que la venta es segura 

y rápida (“lo que se trae, se vende”). Otra respuesta fue en relación a la sociabilidad, tanto 

entre productores como entre productores y consumidores. Entre productores, destacan que 

se ayudan mucho entre ellos, sea compartiendo el transporte para llegar en la feria, sea 

vendiendo los productores del otro feriante cuando este no está en el momento. Entre 

productores y consumidores, ya hay una relación de confianza y de amistad, porque logran 

una relación directa y frecuente (“tenemos clientes fijos y, después de tantos años, ya son 

amigos”). Como comentaran Goverde-Lips, Bruil y Renting (2015), la feria es más que un 

espacio de comercialización, también es un espacio de encuentros, y esto influye de manera 

positiva en el ambiente laboral, generando una especie de ayuda mutua entre los 

productores y de unión con los consumidores. 
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Entre las dificultades encontradas, la respuesta más citada es el traslado de los 

productos, que se debe a la falta de movilidad propia y el tiempo que les lleva llegar hasta 

la ciudad, pues la mayoría proviene de las compañías aledañas y hay veces que los caminos 

estas intransitables (incluso se comentó la salida de miembros de la feria a causa de esto). 

Otra dificultad es la falta de apoyo por parte de las autoridades correspondientes, sea en 

términos de producción agropecuaria, pues 6 de los 9 productores dijeron que no recibe 

ninguna política pública para sus cultivos, sea por la falta de proyectos enfocados para la 

feria, que podría promocionar charlas técnicas, divulgación de los productos, etc.  

A pesar de estas dificultades, lo que se observa es la gran importancia de la feria 

para los agricultores, pues venden todos los productos que llevan y reciben un precio 

satisfactorio por sus productos (como afirmarán 8 de los 9 encuestados). En este sentido, la 

feria se consolida como un espacio que posibilita un ingreso seguro para las familias, 

valorizando el trabajo y el esfuerzo de estos campesinos. Aunque con las limitaciones que 

comentamos, este espacio de comercialización genera un abanico de oportunidades, sea 

para los propios productores como también para los consumidores, que presentaremos en el 

próximo ítem. 

 

Los consumidores de la feria 

 

La encuesta aplicada a los 11 consumidores fue realizada aleatoriamente en la 

ciudad de Yuty. Como características generales, 10 son del sexo femenino (pues son la gran 

mayoría de los frecuentadores de la feria), la media de edad es 53 años, la mayoría cuenta 

con una escolaridad básica incompleta y más de la mitad de los entrevistados son ama de 

casa (6) y el resto tiene otras funciones, como comerciante, limpiadora, albañil y costurera. 

La mayoría de las personas encuestadas compran los productos de forma semanal y 

quincenal en la feria. Cuando preguntado sobre los cambios identificados por los 

consumidores, en general destacan el local donde hoy en día se encuentran la feria y la 

cantidad de productores miembros, que van disminuyendo con respecto a años anteriores. 

Tanto para los productores como para los consumidores encuestados, esto ocurre a 
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consecuencia de la falta de asistencia técnica para la manutención de los cultivos, de apoyo 

para el traslado de los productos y de asistencia crediticia, ya que para mantener un cultivo 

muchas veces es necesario comprar algunas herramientas, semillas y otros insumos 

agrícolas. 

De acuerdo con las encuestas, la mayoría obtiene productos siempre del mismo 

productor, que se debe a las relaciones frecuentes, la calidez de la gente, por ser pariente, 

por conocer sus productos, por tener descuento, etc. Sin lugar a dudas, la confianza es un 

punto a ser considerado ya que estamos hablando de un pequeño pueblo donde la mayoría 

de las personas se conocen, como ya retratado en otros estudios (CHENG y LACROIX, 

2014; BORJA et al., 2017; GAZOLLA y SCHNEIDER, 2017, entre otros). A partir de las 

encuestas y del acompañamiento de las actividades de la feria, se pudo percibir que este 

espacio es más que un lugar de una simple compra y venta de productos. Esto porque, los 

feriantes se organizan de forma diferente y venden sus productos de manera distinta, donde 

los consumidores pueden conversar, tomar tereré y ejercer una relación más que 

simplemente comercial con productores rurales.  

Los consumidores han hecho diferentes propuestas para mejorar la organización de 

la feria, como que se realice los fines de semana o más a menudo, que se incorpore más 

agricultores (lo que, consecuentemente, ampliará el volumen de productos) y que las 

autoridades locales apoyen de manera más sólida los feriantes, sobretodo en termino de 

mejora de los caminos vecinales o de disponibilidad de transporte (para que no haya 

ausencia de la feria en días de lluvia, por ejemplo). Uno de los encuestados comentó 

también que se haga propaganda en la radio para que las personas se enteren de las 

actividades hechas en la feria, como informar los días que vienen y que traen, sobre todo en 

los días festivos.  

Un tema que llamó la atención fue que los consumidores no tienen noción del papel 

de la agricultura familiar campesina en la producción de alimentos, así como no reconocen 

la importancia de la feria dentro de la ciudad para fomento de la economía local. Tampoco 

ven la relevancia de los valores culturales y de las costumbres de los agricultores para la 

seguridad alimentaria. También se percibió que cuando los consumidores hablaban de la 
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calidad, se referían a productos frescos y con buena apariencia, y no se vinculaba con la 

idea de productos sanos, orgánicos, etc. – como muchas veces presenta la bibliografía. A 

partir de las encuestas con los 11 consumidores, se percibe que los principales elementos 

que tienen estimulado a la compra de los productos en la feria se vinculan con productos 

frescos, exclusivos (que no hay en otros establecimientos comerciales urbanos) y con buen 

precio, además de la buena relación con el feriante. 

 

Consideraciones Finales  

 

 A partir de este trabajo se puede destacar que la Feria Municipal Yuty tiene una 

gran importancia entre los productores que comercializan en este espacio, sobretodo porque 

venden todos los productos que llevan y la mayoría considera el precio satisfactorio. Otro 

tema clave es que este espacio es central para la renta familiar de los agricultores, incluso 

siete de los nueve encuestados comentaran que la venta en la feria es su única fuente de 

ingreso. Se por una parte esto evidencia la centralidad de este circuito comercial para la 

reproducción social de estos actores, por otro demuestra una alta dependencia que ellos 

tienen en este mercado, que es preocupante, por ejemplo, cuando llueve y no tienen como 

llegar en la ciudad, quedando sin ingreso en este período.  

Aunque sean necesarias la implementación de diferentes políticas públicas para 

estos agricultores (como mejores condiciones para el traslado hasta el pueblo, asistencia 

técnicas y recursos para la producción y acceso a nuevos mercados, lo que demanda 

articulación de diferentes instancias y escalas gubernamentales), se tiene que reconocer que 

actualmente la feria cumple un papel clave en la economía de los agricultores feriantes. 

Además, ofrece a los consumidores productos frescos, diferenciados y con un precio justo, 

se confirmando como una opción alternativa a las cadenas de supermercados. Esto auxilia 

que los espacios rurales sean recuperados y vuelvan a producir alimentos para el consumo 

local, optimizando las pequeñas áreas de tierras que tienen los productores encuestados. 

Otro tema importante es que los miembros de la feria son mayormente mujeres, lo que 
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promueve cambios significativos en términos de emancipación y empoderamiento de las 

agricultoras (pero no tuvimos condición de profundizar esta discusión es este trabajo). 

Por fin, es importante destacar que promover la feria de agricultores genera 

oportunidades de promocionar la diversidad de productos agrícolas, recuperar costumbres y 

tradiciones, estimula el intercambio con otras familias y el respeto a los ciclos de cultivos, 

apuntando hacia la agrobiodiversidad dentro de las chacras. En este sentido, fortalece una 

forma de acceso al mercado que beneficia productores y consumidores, garantizando una 

opción de promoción para la seguridad alimentaria y nutricional de agricultores y de 

personas que viven en los pueblos y ciudades. Entre los productores que venden su 

producción en la feria, tratase de una alternativa central para minimizar la pobreza y 

generar procesos más inclusivos de desarrollo. Esto se torna aún más importante en distritos 

como Yuty, donde gran parte de la población rural es formada por agricultores familiares 

que tienen una producción agroalimentaria diversificada, pero poseen pocas oportunidades 

de acceso a mercados. 
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Resumo: O objetivo central do trabalho é entender como a região dos Cerrados piauienses, 

área de expansão da agricultura moderna, sobretudo na produção de soja (complexo 

sojicultor), está inserida na rede de produção global e como a mesma se configura, 

definindo os principais processos socioeconômicos emergentes, os principais atores e 

agentes envolvidos e consequências da expansão da agricultura sobre a realidade local, 

especialmente no âmbito das transformações urbanas. Como metodologia, foram 

selecionados textos relacionados ao tema, feitas quatro pesquisas em campo no período de 

2015 a 2017, discussões no grupo de pesquisa Governagro: Governança, Agronegócio e 

Redes de Produção Global formado por professores, pós graduandos e graduandos do 

Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Além de pesquisa documental, das 

pesquisas de campo, das entrevistas com agentes locais, houve também a busca de dados 

em sites institucionais como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

através dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, além do site IBGE Cidades. 
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Abstract: The main objective of this work is to understand how the region of the Cerrado 

of Piaui, an area of expansion of modern agriculture, especially in the production of 

soybean (soybean complex), is inserted in the global production network and how it is 

configured, defining the main socioeconomic processes the main actors and agents involved 

and the consequences of the expansion of agriculture on local reality, especially in the 

context of urban transformations. As a methodology, texts related to the theme were 

selected, four field surveys were carried out in the period from 2015 to 2017, discussions in 

the Governance Group: Governance, Agribusiness and Global Production Networks, 

formed by professors, postgraduates and graduates of the Department of Geography of 

University of Brasilia. In addition to documentary research, field surveys, interviews with 

local agents, data search was also carried out on institutional sites such as the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), through the Demographic Censuses of 2000 

and 2010, as well as the IBGE website Cities. 

 

Key-words: Agricultural Modernization; Global production network; Cerrados Piauienses. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo discorre sobre a inserção dos Cerrados piauienses na rede de produção 

global baseada na modernização agrícola, sobretudo com a incorporação de técnicas 

modernas para a produção de grãos, principalmente soja e milho. Nesse caso, utilizaremos 

o conceito de Rede de Produção Global (RPG), na qual se revela complexo e desafiador ao 

valorizar não somente a questão da produção, como também a dinâmica da distribuição, do 

consumo, as questões sociais, as territorialidades, regionalidades e a reprodução dos 

processos econômicos gerados a partir das diferentes redes de produção. Além do mais, a 

temática da rede de produção global nos possibilita maiores alternativas de análise 

simultânea das dinâmicas locais e globais, sendo um conceito amplo e que oferece vastas 

abordagens (HENDERSON et al., 2011).  

Dessa forma, o objetivo central do trabalho é de entender como a região dos 

cerrados piauienses, área de expansão da agricultura moderna, sobretudo na produção de 

soja (complexo sojicultor), está inserido na rede de produção global e como a mesma se 

configura, definindo os principais processos socioeconômicos emergentes, os principais 

atores e agentes envolvidos e consequências da expansão da agricultura sobre a realidade 

local, especialmente no âmbito das transformações urbanas. 
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As redes são formas dinâmicas e os fluxos são complexos e não lineares, isto é, o 

conceito de rede de produção global está aberto às diferentes possibilidades de análise 

(COE, DICKEN, HESS, 2008). Porém, é importante ressaltar que apesar das vantagens de 

utilização do conceito de rede produção global, o mesmo ainda carece de maior 

consolidação e utilização no âmbito acadêmico. Nesse sentido, o emprego do conceito de 

RPG é um desafio até mesmo para os grandes estudiosos da temática, tais como Coe, 

Dicken, Henderson, Hess, entre outros.  

Apesar da dificuldade, uma das tarefas primordiais do conceito de Rede de 

Produção Global é a definição dos agentes/atores envolvidos, sendo assim, sintetizamos, na 

tabela abaixo, o quadro presente na região dos Cerrados piauienses, área de franca 

expansão da agricultura moderna:  

 

Tabela 138: Atores/Agentes- Modernização Agrícola nos Cerrados Piauienses 

Empresas - Bunge, Cargill, ADM.  

Atores Extra Empresariais 

- Organizações Internacionais- Organização das Nações Unidas 

(ONU); Organização Mundial do Comércio (OMC); Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

- Consumidores, sindicatos, cooperativas; ONG’s; movimentos 

sociais (luta pela terra).  

Atores Intermediários 

- Intermediários financeiros. 

- Logística- empresas de transporte da produção. 

- Certificações (Standers)  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Portanto, um dos pontos positivos do conceito de RPG é que o mesmo contempla os 

vários agentes/atores envolvidos e não apenas os produtores (COE, DICKEN, HESS, 

2008). Percebe-se pela tabela que as empresas são agentes presentes na rede de produção 

global, sendo que as corporações transacionais diretamente e indiretamente ligadas à 

moderna agricultura acabam se destacando e desempenhando certo “controle” da rede, 

                                                 
38

Tabela construída baseando-se no trabalho de baseando-se em Coe e Yeung, 2015, no livro intitulado 

“Global production networks: theorizing economic development in an interconnected world”. 
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como é o caso, na realidade piauiense, da Bunge Alimentos, grande multinacional que 

domina a questão da comercialização e influencia diretamente na produção dos grandes e 

médios agricultores locais, pois grande parte deles vendem a produção antes mesmo de 

iniciar o plantio da soja, por exemplo. Então, pode-se considerar a Bunge como uma das 

empresas líderes no segmento do agronegócio sojicultor piauiense. Além da Bunge, a ADM 

e Cargill também são destaques no cenário da região do MATOPIBA.  

Os atores Extra Empresariais são aqueles que exercem influência sobre a produção 

advinda da agricultura moderna nos Cerrados piauienses, pois determinam normas, 

padrões, políticas e apontamentos que impactam diretamente na produção agrícola 

brasileira. Os atores intermediários são aqueles fazem o papel de intermediação entre a 

produção, consumo e comercialização, como as empresas de certificação, de transporte e 

logística e o mercado financeiro global.  

Como metodologia, foram selecionados textos relacionados ao tema, feitas quatro 

pesquisas em campo no período de 2015 a 2017, discussões no grupo de pesquisa 

Governagro: Governança, Agronegócio e Redes de Produção Global formado por 

professores, pós graduandos e graduandos do Departamento de Geografia da Universidade 

de Brasília. Além de pesquisa documental, das pesquisas de campo, das entrevistas com 

agentes locais, houve também a busca de dados em sites institucionais como do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através dos Censos Demográficos de 2000 e 

2010, além do site IBGE Cidades. 
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Localização da área de estudo 

 

Na figura 1, abaixo, pode-se observar a localização da área de estudo39:  

 

Figura 1: Localização da área de estudo 

 
Fonte: Dados do IBGE, Elaborado por Lucas Garcia (colaborador) e Tiago Rufo. 

 

Trata-se de uma extensa área com a predominância da vegetação dos Cerrados, 

próxima da fronteira do Piauí com os estados da Bahia, Maranhão e Tocantins, e que vem 

sendo intensamente ocupada pelas atividades agrícolas modernas. 

 

                                                 
39A área de estudo corresponde ao recorte selecionado no trabalho de dissertação de mestrado. O Sudoeste 

Piauiense possui ao total 62 municípios, dessa forma optou-se pela seleção de duas microrregiões para o 

desenvolvimento deste estudo: Alto Parnaíba Piauiense, que abrange quatro municípios, e Alto Médio 

Gurguéia que abrange onze. Faz parte também o município de Corrente, localizado na Microrregião Chapadas 

do Extremo Sul Piauiense, como integrante da área de estudo em razão do seu destacado protagonismo no 

contexto regional. No total, portanto, a área de estudo envolve dezesseis municípios. Portanto, nesse artigo, 

quando tratamos da “região” dos cerrados piauienses, estaremos nos referindo ao recorte selecionado, 

logicamente, atribuindo um foco maior nas duas cidades do agronegócio piauiense: Bom Jesus e Uruçuí.  
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MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA, AGENTES/ATORES E INSERÇÃO DOS 

CERRADOS PIAUIENSES NA REDE DE PRODUÇÃO GLOBAL 

 

A modernização agrícola nos Cerrados piauienses foi iniciada ao final da década 

1970 e intensificada ao final da década de 1990 (MONTEIRO, 2002) através da ocupação 

de grandes levas de terras nos chamados platôs piauienses e do crescimento da produção e 

das áreas ocupadas.  A consolidação dessa área como nova fronteira agrícola ocorre na 

primeira década do século XXI (RUFO, 2015), período que coincide justamente com a 

instalação da primeira unidade de processamento de grãos da Bunge Alimentos no ano de 

2005 no município de Uruçuí (ALVES, 2012). Os Cerrados dos chamados platôs/chapadas 

eram basicamente destinados ao uso comunitário/coletivo pelos pequenos agricultores 

residentes em parte dos municípios inseridos na rota do agronegócio no Sudoeste Piauiense, 

Mesorregião do Piauí onde há a ocorrência da vegetação dos Cerrados.  

Dessa forma, quando os primeiros agricultores se instalam nos platôs piauienses, 

têm-se então uma grande ruptura do uso da terra, que antes era destinada ao uso 

comunitário para engorda do gado na época da seca, local de extrativismo vegetal, da caça, 

coleta de frutos e como áreas de passagem dos rebanhos bovinos dos pequenos pecuaristas 

e agricultores familiares para levar o gado para os chapadões localizados à margem dessas 

superfícies tabulares, onde havia uma fartura de pastagens naturais. Assim, os platôs 

piauienses, onde predomina a vegetação dos cerrados, pode ser considerada uma reserva 

destinada à agricultura moderna, o que podemos ligar à ideia de Elias (2012), baseada em 

Milton Santos, intitulada de exército de lugares de reserva para o agronegócio, ou seja, a 

atividade econômica do agronegócio juntamente com os agentes envolvidos seleciona áreas 

“esquecidas” e com enormes vazios demográficos, mas que possuem grande potencial de 

produção e desenvolvimento da agricultura moderna. Foi dessa forma que a região dos 

Cerrados no Sudoeste Piauiense vem se tornando um dos pontos luminosos do território 

nordestino, conceito utilizado por Elias (2012), pois revela-se extremamente atrativo para 

grandes agricultores e empresas nacionais e transnacionais ligadas à agricultura moderna. 
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A figura a seguir contempla as fases da expansão da fronteira agrícola nos Cerrados 

piauienses, destacando também as mudanças no padrão de uso do solo e algumas 

transformações socioespaciais no contexto do Sudoeste Piauiense. Percebe-se claramente o 

papel ativo do Estado e de corporações privadas na promoção de infraestrutura necessária e 

equipamentos urbanos acessórios e complementares. 

 

Figura 2: Fases da Expansão da Fronteira Agrícola nos Cerrados Piauienses 

 
Autor: Elaborado pelos autores, baseado em Pizarro (2015). 

 

 

A partir de Pizarro (2015), construímos este esquema que resume as fases da 

modernização agrícola no Estado do Piauí40. A primeira fase compreende o período entre as 

décadas de 1970-80, o qual foi denominado Modernização da Agricultura, e que 

caracteriza-se pela substituição da pecuária extensiva, do extrativismo e do uso comunitário 

pelos primeiros projetos semi-intensivos de arroz, soja e milho – é, portanto, um período de 

instalação dos primeiros projetos de agricultura moderna influenciada pelo aumento da 

                                                 
40

Essa periodização proposta foi baseada nos trabalhos de Alves (2012), Monteiro (2002) e Haesbaert (1998) 

e até mesmo em saídas de campo realizadas em dezembro de 2014 e Julho de 2015 na área de estudo. 
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migração sulista, quando o incentivo do Estado mostra-se fundamental por conta da 

implantação de infraestrutura viária e da implantação de eletrificação rural em algumas 

áreas das serras do Uruçuí e do Quilombo. Com efeito, segundo Elias (2011), o processo de 

ocupação de algumas áreas do Nordeste foi iniciado entre as décadas de 1960 e 1970, 

embora a estrutura agropecuária destes espaços tenha permanecido quase que inalterada até 

1980.  

A segunda fase, que compreende a segunda metade da década de 1990, denominou-

se Intensificação da Modernização Agrícola, período marcado pela intensificação da 

ocupação dessas áreas e também pelo aumento da migração sulista, como sustenta 

Monteiro (2002). É também neste período a chegada das primeiras unidades de 

processamento de grãos, a instalação das primeiras balanças rodoviárias e a intensificação 

do uso do solo por parte das atividades modernas ligadas à agricultura.  

Por fim, o terceiro período, denominado de Intensificação da Implantação da 

Infraestrutura Rodoviária e de Telecomunicações (Logística de Transportes), compreende 

o período que se inicia no século XXI, ou seja, o período atual, em que percebemos que a 

agricultura moderna no Sudoeste Piauiense vem se consolidando como uma das mais 

importantes fronteiras agrícolas do Nordeste e uma das mais recentes do país, sendo 

conhecida como a última fronteira agrícola. É neste período, com efeito, que se observa o 

aumento da instalação de empresas agrícolas no Sudoeste Piauiense, como a Bunge 

Alimentos no município de Uruçuí - PI fato que trouxe inúmeras consequências, como o 

crescimento das lavouras de grãos, alteração das relações de comercialização da produção, 

monopolização na compra da soja, venda de fertilizantes e financiamento das safras e, 

finalmente, aumento dos problemas ambientais e enfraquecimento da agricultura familiar 

local (ALVES, 2012). 

Baseando-se em Bezerra (2012), que em seu trabalho de tese caracteriza os agentes 

e apresenta a organização do setor da produção de frutas tropicais no Sertão Semiárido 

brasileiro, construímos a tabela abaixo __ uma proposta de síntese da organização da 

agricultura moderna nos Cerrados piauienses e os principais processos e agentes/atores 

envolvidos diretamente e indiretamente com a rede de produção dessa atividade econômica 

dessa “nova” e considerada a “última” fronteira agrícola do país. 
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Tabela 1: Organização da Rede de Produção da Agricultura Moderna Piauiense, baseada em Bezerra (2012)41 

Principais processos e organização da rede de produção 

 

1- Dinâmica Internacional, Marketing e Consumo 

- Protagonismo da China: maior comprador da soja brasileira, e, logicamente do Piauí. 

- Aumento da população mundial e do consumo de carnes.  

- Diversificação do consumo- aumento da produção de produtos industrializados, como óleo de soja, azeites 

e temperos, cosméticos, cervejas, etc.  

Discurso no país: A agricultura moderna alimenta o mundo. O agronegócio é o motor da economia 

brasileiro, o que mais gera empregos e o que alavanca a economia nacional.  

2- Quando Natural 

- Produção nos cerrados, com características propícias à produção da agricultura moderna: aplainamento do 

relevo, vegetação de fácil remoção, condições climáticas favoráveis, regime de chuvas equilibrado.   

- Cultivo de grãos nos platôs piauienses, conhecidos também como Chapadas/Chapadões, mesas tabulares, 

onde predomina os cerrados.  

- Estudos da EMBRAPA e incorporação de sistemas de irrigação, aliados à tecnologia, potencializaram a 

produção e equilibraram a questão da acidez dos solos dos cerrados. 

3- Produção, Agentes/Atores 

- Produção pautada na incorporação de técnicas modernas, de máquinas agrícolas, utilização de mão de obra 

especializada, como agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros e administradores.  

- Grandes empresas nacionais e transnacionais; pequenos, médios e grandes produtores; migrantes sulistas e 

de outros estados brasileiros; trabalhadores especializados e temporários migrantes e não migrantes; 

professores universitários, estudantes das cidades do agronegócio, que se transformam em cidades 

                                                 
41A síntese desse quadro, ou seja, da organização da rede de produção da moderna agricultura será feita gradualmente ao longo do trabalho, destacando explicitamente e 

implicitamente cada processo elencado nessa proposta. 
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universitárias; pequenos pecuaristas locais; trabalhadores do campo, comerciantes e empresários locais; 

comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas; acampados, movimentos de luta pela terra 

(assentamentos da Reforma Agrária). 

 

4- Circulação, Transporte, Logística e 

Comercialização 

- Predominância do transporte rodoviário. Utilização do transporte fluvial, portos e ferrovias.   

- Destino da produção: Mercado externo, sobretudo China e os países europeus.  

5- Dinâmica Institucional 

- Papel do Estado no financiamento e aumento dos investimentos em infraestrutura rodoviária, energia, 

telecomunicações e equipamentos urbanos necessários. Instituições principais: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); Embrapa Cerrados; Universidades Federais, estaduais e institutos 

federais (formação de mão de obra).  

6- Governança e Controle 

- Empresas líderes: Bunge, Cargill e ADM. 

- Estado (regulador e financiador)- IBAMA; Ministério do Meio Ambiente; Governo estadual e governos 

municipais (regulação fraca na questão ambiental, por exemplo). 

- Certificações42da soja no cerrado (discurso em crescimento/possibilidade). 

Autor: Elaborada pelos autores, baseando-se em Bezerra (2012). 

                                                 
42Neste artigo, optamos por não atribuir um foco nessa questão da certificação da soja, pois trata-se de algo novo e que pode ganhar ascensão futuramente através do 

discurso da soja responsável, algo mais presente na realidade amazônica e não nos cerrados. No entanto, entende-se que será algo fundamental, em especial na realidade 

do MATOPIBA, pois não podemos repetir o modelo de exploração dos cerrados realizado no Centro-Oeste brasileiro, modelo extremamente predatório e agressivo. 
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A expansão da agricultura moderna para o Piauí integra uma dinâmica regional, pois 

está inserido na região agrícola conhecida como MATOPIBA, junção das siglas dos estados 

do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e, ao mesmo tempo, participa de uma conjuntura 

nacional, que é a da “desindustrialização” e aumento da produção de bens agrícolas, nesse 

caso a produção agrícola de grãos, sobretudo a soja e o milho, realidade presente do país 

desde a década de 1960, iniciada no eixo Sul-Sudeste do Brasil, posteriormente expandido 

para a região Centro-Oeste e mais “recentemente” para as regiões Norte e Nordeste. De toda 

forma, o foco dos grandes produtores é justamente as áreas de ocorrência dos cerrados 

brasileiros, localizados na porção central do país, como pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 3: Área Original dos Cerrados- Brasil Central 

 
Fonte: FREDERICO (2013). 

 
 

Os Cerrados possuem características propícias ao desenvolvimento da agricultura 

moderna, como, por exemplo, o aplainamento do relevo, que facilita o trabalho das máquinas, 

e que são encontradas principalmente nas áreas de chapadões, localizadas nas áreas de 

planaltos do Brasil Central, ou seja, o Planalto Central Brasileiro. De acordo com Ab’Saber 

(2003), os Cerrados são, 
Certamente o domínio morfoclimático brasileiro onde ocorre a maior 

massividade, extensividade e homogeneidade relativa de formas topográficas 

planálticas do Brasil intertropical. [...] Nunca será demais lembrar que o 

conjunto espacial do domínio dos Cerrados, nos altiplanos centrais, 

representa mais ou menos a metade da área total do gigantesco conjunto de 

terras altas, de mediana altitude (600 a 1100 m), designado por Planalto 

Brasileiro. (AB’ SABER, 2003, p.122).  
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Essas áreas se estendem a diversos estados brasileiros dominados pelos Cerrados, onde 

se observa a remoção dessa vegetação para a instalação dos grandes projetos de agricultura 

moderna. Abaixo, pode ser observada a localização da região denominada MATOPIBA: 

 

Figura 4: Delimitação do MATOPIBA43 

 
Fonte: EMBRAPA (2015b, p.15). 

 

Portando, a partir da observação da área original dos cerrados e da localização do 

MATOPIBA, a modernização agrícola presente dos Cerrados brasileiros acaba configurando e 

formando um eixo conhecido como Centro-Norte do Brasil (ALVES, 2015) ou de Brasil 

Central, ou seja, contemplando os estados da região Centro-Oeste, incluindo o Distrito 

Federal, e partes dos estados de Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Portanto, 

a produção de soja e milho via agricultura moderna acaba atribuindo novas realidades 

territoriais e empreendendo inúmeras reconfigurações socioespaciais nas novas áreas do 

agronegócio globalizado. Ressalta-se que essa atividade econômica é global em decorrência 

da sua escala de atuação internacional, ultrapassando as fronteiras e, de certa forma, 

                                                 
43 A criação do Plano de Desenvolvimento Agropecuário- PDA do Matopiba foi fundamentada pelo decreto 

presidencial nº 8.447, de 06 de Maio de 2015. Foram integrados 31 microrregiões e 337 municípios dos do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, envolvendo uma área total de 73.173.484,58 ha. (BRASIL, 2015). 
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“desafiando” o papel do Estado, nesse caso pode-se afirmar que a organização da rede de 

produção foge do controle burocrático do Estado, especialmente na questão da regulação e 

governança, pois grandes agentes hegemônicos, como empresas transnacionais e atores 

intermediários acabam controlando a rede da sua forma específica (COE; YEUNG, 2015). 

Além de participar de uma dinâmica regional e nacional, os Cerrados piauienses estão 

inseridos em uma lógica mundial, que é a da ampliação da produção de alimentos e 

valorização das chamadas commodities, sobretudo nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, como o Paraguai, Argentina, Uruguai, Índia, China, entre outros. Assim, a 

modernização agrícola nos Cerrados piauienses faz parte de uma rede de produção global, que 

acaba estabelecendo estruturas que são descontinuamente territoriais. É importante ressaltar 

que a produção de soja e de milho no Brasil possui o objetivo principal de atender aos 

interesses externos, sobretudo no abastecimento do mercado da China, atualmente a segunda 

maior potência mundial e o país mais populoso do planeta, com quase 1,4 bilhões de 

habitantes.  

Além desses agentes, é importante destacar que o agronegócio acaba utilizando 

algumas cidades como suporte para funcionalização dessa atividade econômica, são as 

chamadas cidades do agronegócio. Tais cidades revelam processos e eventos contraditórios 

em virtude das realidades conflitantes, onde alguns agentes ficam à margem do processo, da 

riqueza e dos bens de maiores valores. Em Bom Jesus-PI, por exemplo, têm-se a formação de 

condomínios fechados de alto padrão de infraestrutura e preços exorbitantes para a realidade 

local, que são locais de moradia da chamada classe média do agronegócio, que são os 

comerciantes locais, migrantes sulistas, engenheiros e agrônomos, agricultores e professores 

das universidades, configurando assim uma realidade completamente diferente do restante da 

cidade, que são os locais de moradia da população mais pobre e que normalmente migrou do 

campo para esse centro urbano. Dessa forma, não somente os agentes envolvidos diretamente 

com a produção de grãos modernos devem ser considerados, como também os comerciantes 

dessas cidades, que muitas vezes migraram de outros estados brasileiros atraídos pelos novos 

dinamismos econômicos presentes em pequenas e cidades médias do interior do país, como 

em Bom Jesus e Uruçuí no caso piauiense __cidades que possuem um grande papel de 

centralização das atividades ligadas diretamente e indiretamente à agricultura moderna no 

Piauí, se relacionando com os demais centros urbanos desse estado e do MATOPIBA. 
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As universidades instaladas nas cidades do agronegócio no Piauí e que atribuem um 

foco em cursos ligados à agricultura moderna, como agronomia, engenharias e administração, 

os comerciantes e empresários locais presentes, professores e estudantes das universidades, 

trabalhadores assalariados do comércio desses centros urbanos, as empresas nacionais de 

grande e pequeno porte, os trabalhadores inseridos na produção, os assentados da reforma 

agrária e movimentos de luta pela terra, os governos estaduais e municipais, podem ser 

considerados atores inseridos na rede de produção que contempla a produção de soja e milho. 

No caso de Bom Jesus, Uruçuí, é possível notar que as cidades “respiram” agronegócio e que 

a economia urbana e os equipamentos urbanos possuem ampla ligação com essa atividade 

econômica.  

Uma das potencialidades da abordagem da rede de produção global é justamente o de 

tentar entender os diferentes agentes envolvidos com a produção, distribuição e consumo na 

escala produtiva. Assim, os consumidores da produção de soja e milho do Piauí estão 

inseridos na rede, como as redes agroindustriais, empresas de processamento e transformação 

da soja em outros produtos; os revendedores dos produtos, como os mercados, os grandes 

pecuaristas produtores da carne brasileira, estão todos de alguma forma participando da rede 

de produção que envolve a soja e o milho nos Cerrados piauienses. Além desses agentes, 

podemos considerar que agências e organismos supranacionais como a Organização Mundial 

do Comércio (OMC), a Organização das Nações Unidas (ONU), associações de países como 

os BRICS, de alguma maneira, participam da dinâmica da produção de soja no Brasil, pois 

estabelecem decisões, parcerias, diretrizes, metas e regras econômicas para a produção e 

comércio internacional que os governos nacionais são “obrigados” a cumprir e que se refletem 

na escala estadual.  

Outro ponto que chama atenção na área de estudo e que faz parte da leitura da RPG, 

são as transformações no que tange o consumo, principalmente nas cidades do agronegócio, 

Bom Jesus e Uruçuí, onde há uma complexidade demográfica enorme por conta da 

atratividade que tais cidades exercem sobre as demais. Nessa lógica, o consumo passa por 

uma grande revolução, no sentido de que surgem novas formas de comércios e serviços 

diferenciados nas cidades, como aponta Elias (2011),  

“A reestruturação produtiva da agropecuária cria demandas até então 

inexistentes nas áreas de difusão do agronegócio. Tais demandas 

incrementam o crescimento de uma série de atividades comerciais e de 

serviços especializados. Dessa forma, a difusão do agronegócio não apenas 
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amplia e reorganiza a produção material (agropecuária e industrial), como é 

determinante para a expansão quantitativa e qualitativa do comércio e dos 

serviços, especialmente dos ramos associados ao circuito superior da 

economia agrária. O crescimento do terciário se deve ainda ao crescimento 

da população e à revolução do consumo, este último erigido sob os auspícios 

do consumo de massa associado à existência individual e das famílias” 

(ELIAS, 2011, p.159). 

 

Essas modificações no âmbito das cidades podem ser verificadas quando se identifica 

o aparecimento de novos tipos de comércio ligados à agricultura, aos sulistas e ao grande 

capital, tais como comércio de insumos e máquinas agrícolas, empresas agropecuárias, lojas 

de eletrodomésticos, restaurantes, imobiliárias, concessionárias e revendedoras de 

motocicletas, carros, e especialmente caminhonetes (BRASIL, 2005). Surgem, ainda, 

churrascarias, supermercados, padarias, pousadas e hotéis. Essas transformações na cidade de 

Bom Jesus podem ser observadas na seguinte figura: 

Figura 4: Churrascaria e hotel de alto padrão em Bom Jesus, próximo à BR-135-PI. 

 
Fonte: RUFO, (2015). 

 

Todos esses novos tipos de comércios estão bem mais presentes nessas duas cidades 

do agronegócio piauiense, nesse caso, pode-se afirmar que a economia urbana não sofre 

apenas mudanças direcionadas ao setor agropecuário, como também profundas 

transformações em outras áreas do comércio e serviços. Elias (2011) destaca que as mudanças 

no consumo não se resumem apenas às atividades ligadas diretamente ao agronegócio, como 

também surgem transformações no tipo de consumo mais banais possíveis, como na venda de 

chimarrão em supermercados das cidades da área de estudo, principalmente em Bom Jesus, ou 

no surgimento de churrascarias e pizzarias com maiores variedades de oferta. O que 
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demonstra que a revolução no consumo vem acompanhada de mudanças nos hábitos 

alimentares da população local, como no aumento do consumo de produtos processados 

presentes nos novos empreendimentos comerciais das cidades. O que comprova as ideais de 

Bauman (2008), que afirma que vivemos em uma sociedade de consumidores, na qual há a 

emergência de uma grande diversificação do consumo em âmbito mundial. 

Em conjunto com as modificações demográficas e na economia urbana dessas cidades, 

verifica-se que a cidade de Bom Jesus é a que mais se destaca em relação ao comércio e 

serviços diferenciados e modernos, como observa-se abaixo: 

Figura 5: Loja vinculada à construção civil em Bom Jesus 

 
Fonte: RUFO, (2015). 

 

Substituindo o padrão ‘materiais para construção’ ou ‘casa de construção’, surgem as 

lojas com status mais modernos, agora denominadas ‘Home Center’, evidenciando um padrão 

totalmente diferenciado das demais cidades da área de estudo e, de certa forma, expondo a 

tentativa de transmissão de que a modernidade e o progresso se instalam em Bom Jesus. A 

oferta de tais comércios e serviços específicos, bem como o tamanho físico da cidade – em 

expansão e recebendo novos agentes – torna Bom Jesus completamente diferenciada em 

relação às demais cidades, até mesmo em relação à cidade de Uruçuí, outro centro do 

“agronegócio” piauiense.  

Nesse caso, pode-se afirmar que os Cerrados piauienses participam ativamente de 

dessa nova realidade econômica, social, urbana/rural, ambiental e cultural. Observa-se, no 

entanto, que a população local participa de forma tímida em relação ao novo quadro presente 

encabeçado pela agricultura moderna, nesse caso, há a necessidade de superação da 
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dependente situação de território-palco, e transformar essa realidade na de território-ator 

(DALLABRIDA, 2003), ou seja, comunidade local precisa de maior protagonismo, visto que 

os grandes agentes econômicos ligadas à produção agrícola moderna estão amplamente 

interessados nos ganhos econômicos, deixando a realidade local de lado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pôde-se notar que a agricultura moderna piauiense faz parte de uma dinâmica ou rede 

internacional, nacional e regional, visto que o agronegócio vem crescendo em todas essas 

escalas. Para entender essa realidade, o conceito de rede de produção global é fundamental em 

decorrência da sua maior escala de abrangência, destacando a organização da rede, os 

diferentes agentes/atores envolvidos, os processos em emergência, a questão territorial e 

regional, a realidade local, verticalidade e horizontalidades. No entanto, ainda é um conceito 

desafiador de se trabalhar, pois trata-se de algo “novo” dentro da ciência geográfica.  

Apesar das dificuldades em se trabalhar com o conceito, a partir dele foi possível obter 

uma nova percepção sobre a agricultura moderna nos Cerrados do Piauí, onde ampliamos os 

horizontes de análise e de processos que anteriormente não ganhavam a devida atenção, como 

a questão do consumo nas cidades do agronegócio, a importância das empresas transnacionais 

e nacionais, a questão da governança e controle, entre outros fatos.  

Entender como os Cerrados piauienses estão inseridos na rede de produção nos 

permite analisar as combinações e associações entre os diferentes agentes na questão da 

produção desse setor da economia, especialmente com a produção de soja. Como exemplo, 

pode-se verificar que os contextos sociopolíticos acabam influenciando as atividades 

produtivas, como na produção de grãos, nesse caso, podemos citar a questão dos entes 

federativos brasileiros, que podem oferecer incentivos fiscais às grandes empresas e 

agricultores, ou até mesmo à fraqueza de certas instituições nacionais, estaduais e municipais, 

como órgãos e entidades ligadas às questões fundiárias, que no geral possuem inúmeras 

fragilidades e problemáticas e que acabam favorecendo, por exemplo, a grilagem de terras e 

expropriação de pequenos produtores de suas pequenas propriedades, como na maioria dos 

municípios piauienses envolvidos com o agronegócio. Tais associações entre os diferentes 

agentes podem ser notadas quando analisamos a rede de compradores e produtores 

diferenciados e combinados, como no arranjo entre empresas envolvidas na extração e 

comercialização de calcário e demais insumos agrícolas, na produção e venda de maquinários 
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agrícolas e o cultivo da soja e milho nos Cerrados do Piauí. Dessa forma, produção de soja e 

milho inseridos na rede de produção de global contempla a produção de serviços, das 

finanças, logísticas e varejo. 

Portanto, os Cerrados piauienses, dentro da realidade do MATOPIBA, participam de 

amplas transformações, urbanas, sociais e econômicas. Entretanto, apesar das mudanças, há 

também que se considerar as permanências que são ainda bem evidentes, como a manutenção 

das desigualdades sociais e regionais (ou talvez ampliação), a qualidade de vida da população 

local e algumas tradições locais. Nesse caso, à medida que esse recorte territorial é inserido na 

rede de produção global, novos processos emergem e precisam de uma devida atenção futura.   
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

 

Resumo: O ensaio propõe a reflexão sobre governança pública e participação social como 

mecanismos de desenvolvimento local. A Constituição Federal de 1988 institucionaliza a 

participação e o controle social no Brasil como dimensões da democracia, por meio do 

deslocamento de poder entre as esferas, via descentralização, confere maior protagonismo da 

esfera local. Concorrente a este processo, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

institucionaliza a governança pública no Brasil. Participação social e governança pública são 

dimensões do processo de tomada de decisão, demandam um ambiente democrático e aberto 

capaz de dar conta de relações complexas, permeadas por diferentes interesses cujo resultado 

final tem impacto sobre os níveis de desenvolvimento local e as alianças feitas entre os 

territórios. Faz necessário compreender este fenômeno social por dois motivos: a governança 

pública parte de uma perspectiva de que o Estado é um ativador social e a participação social 

garante a pertinência das ações, legitimidade ao governo e maior transparência aos processos. 

Este ensaio buscou identificar a origem dos conceitos participação social e governança 

pública, caracterizá-los no âmbito do Estado brasileiro, problematizar como essas categorias 

interagem sob a perspectiva do desenvolvimento local. Adotou-se como metodologia a 

revisão da literatura no âmbito das ciências sociais, politicas e administração pública.  

 

Palavras-chave: Governança Pública. Participação Social. Democracia. Desenvolvimento 

local. 

Abstract: The essay proposes the reflection on public governance and social participation as 

local development mechanisms. The Federal Constitution of 1988 institutionalizes the 

participation and social control in Brazil as dimensions of democracy, through the 

displacement of power between the spheres through decentralization, confers a greater role of 
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the local sphere. Concurrent with this process, the Master Plan for the Reform of the State 

Apparatus institutionalizes public governance in Brazil. Social participation and public 

governance are dimensions of the decision-making process, they demand a democratic and 

open environment capable of dealing with a complex relationship, permeated by different 

interests whose final result has an impact on the levels of local development and the alliances 

made between the territories. it is necessary to understand this social phenomenon for two 

reasons: public governance starts from the perspective that the State is a social activator and 

social participation guarantees the pertinence of actions, legitimacy to the government and 

greater transparency to the processes. This essay sought to identify the origin of the concepts 

social participation and public governance, to characterize them within the scope of the 

Brazilian State, to problematize how these categories interact from the perspective of local 

development. The literature review was adopted as a methodology in the social sciences, 

politics and public administration. 

 

Keywords: Public Governance. Social Participation. Democracy. Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio propõe a reflexão sobre a governança pública e a participação social no 

contexto do Estado brasileiro como mecanismos de desenvolvimento local. A escolha pelo 

local, parte da compreensão de que o desenvolvimento de um país deve ser avaliado pelos 

níveis de desenvolvimento alcançados por cada localidade para que de forma integrada 

possam ser analisados em âmbito territorial e nacional. Existem dois marcos fundamentais 

para analisar a governança pública e a participação social no Brasil: a Constituição Federal, de 

1988 e o Plano Diretor da Reforma do Estado, de 1995. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta de forma clara dimensões e instrumentos de 

participação e controle social, necessários para a formalização e legitimação do Estado 

democrático de direito, oportuniza e institui a ocupação dos espaços de tomada de decisão 

pela sociedade civil em diferentes níveis e esferas de governo estimulando a participação dos 

diferentes atores sociais. 

Por reconhecer, textualmente, a existência de uma dimensão intersubjetiva da estrutura 

do direito deixando claro que o poder emanado pelo Estado provém dos cidadãos 

(BIGONHA; GOMES JÚNIOR, 2012), a constituição Federal sinaliza para a necessidade de 

transparência, legitimidade, formulação de políticas públicas efetivas capazes de atender as 

pessoas em seus territórios uma vez que lhes cabe o controle social e o governo precisa se 

reportar àqueles que o elegem. 
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Essa delegação de autoridade normativa, fiscal e administrativa é resultado da 

municipalização dos territórios. Além das demandas técnicas-administrativas necessárias para 

a operacionalização das ações, políticas e serviços públicos, os municípios tornam-se o 

principal agente de ativação social na construção de redes, definição de prioridades e 

integração dos territórios pela via de instrumentos de cooperação, termos técnicos e 

consórcios. Os processos de tomada de decisão decorrem da gestão dos interesses e dos atores 

sociais e da articulação com a estrutura burocrática do Estado, que passa por um processo de 

transição em função da reforma do Estado. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) formaliza o novo 

rumo dado à gestão pública, institucionaliza a governança pública no Brasil e torna complexo 

e criativo a gestão dos interesses e dos atores sociais. Uma vez que a governança pública é 

orientada para a tomada de decisão, também faz a interlocução entre os interesses dos 

segmentos e a esfera técnica-administrativa do Estado, responsável pela materialização de 

seus resultados.  

Compreender como governança pública e participação social podem contribuir para o 

desenvolvimento local se torna necessário por dois motivos: o primeiro decorre da 

governança pública enquanto movimento que busca responder a uma crise do Estado e da 

adoção de um modelo orientado por uma lógica gerencialista cujas bases são a eficiência, 

eficácia, controle social, accountability e qualidade.  

O segundo decore da ativação social enquanto atributo do Estado e de sua capacidade 

de criar, legitimar e permitir a participação social em diferentes espaços públicos capazes de 

aferir qualidade e relevância para o processo de tomada de decisão. Assim, o Estado pode e 

deve usar a governança pública como instrumento de integração de seus stakeholders locais e 

contribuir para que todos se reconheçam e tenham lugar na vida pública. 

 A discussão, neste ensaio, é desenvolvida por meio de três eixos: o primeiro se ocupa 

de retomar conceitualmente a participação social e a governança pública. Em seguida, 

buscou-se apontar quais os consensos e dissensos em torno da participação social e da 

governança pública. Por último, buscou-se compreender como se dá o desenvolvimento local 

como produto de práticas de governança pública e participação social a partir dos resultados e 

discussões.  
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 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A participação social e a governança pública na trajetória de formação do Estado 

brasileiro 

 

A participação social tomada como a ocupação da sociedade nos espaços públicos não 

é algo recente, visto que ao longo do desenvolvimento do Estado se expressa de diferentes 

formas. Por este motivo é importante situá-la tanto em relação ao contexto histórico quanto 

em relação aos mecanismos que a viabilizam (ROCHA, 2008).  

No caso brasileiro, desde a colonização é possível observar mecanismos de ocupação 

do tecido social, embora a participação social adquira contornos mais claros a partir da década 

de 1970, vinculados à emergência dos movimentos sociais (GOHN, 2011) e sua 

institucionalização seja resultado da redemocratização do país e promulgação da Constituição 

Federal de 1988.  

Importantes atores no processo institucionalização da participação social no Brasil, os 

movimentos sociais apontam para as demandas da sociedade civil uma vez que publicizam 

seus problemas e necessidades de forma organizada em um espaço coletivo, de caráter 

cultural, social e político (GOHN, 2011 e 2008).   

A democracia participativa resgata uma discussão que não é nova e que trata da 

relação entre público e privado no sentido dos resultados desta participação social. Dagnino 

(2004a; 2004b) problematiza esta discussão quando aponta para a necessidade de assegurar 

que os interesses presentes sejam coletivos e públicos. Martins (2011) aponta que reduzir a 

participação social a um processo de mobilização intencional dos atores sociais tem um 

impacto significativo em termos do que e para quem se produz.  

As discussões acerca da participação social no Brasil, seus limites e possibilidades 

podem ser mais bem compreendidos por meio do resgate de sua dimensão histórica, uma vez 

que as formas de mobilização e participação da sociedade no tecido social não implicam, 

necessariamente, numa prática orientada pela democracia participativa. É preciso diferenciar a 

participação enquanto ocupação do espaço público, da participação social institucionalizada 

ou dotada de intencionalidade cujo objetivo é a efetivação de direitos e construção do bem 

comum. 
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 O principal óbice para ocupação da esfera pública é a indefinição do conceito de 

sociedade civil no sentido de compreender quem são os atores sociais e stakeholders 

envolvidos em cada um dos processos. Em se tratando de esfera publica é importante sinalizar 

que há um deslocamento entre estes atores a depender das questões que estão em jogo, 

emergência de novos atores sociais e jogos políticos que determinam o grau de aderência, 

participação e influência no tecido social.  

Kristsch (2014) parte do entendimento de que a sociedade civil é composta por um 

conjunto de cidadãos politicamente organizados situados fora do Estado ou governo reunidos 

em torno de um objetivo comum, o qual terá impacto sobre a legitimação do Estado. Trata-se, 

portanto, de uma dimensão de fiscalização e controle das ações da administração pública 

enquanto o que foi instituído e normatizado.  

Para Arato e Cohen (1994) a sociedade civil é o conjunto de todas as instituições que 

interagem em uma dimensão que é pública no sentido de mundo da vida sugerido por 

Habermas e o produto da articulação dos sistemas, estruturas sociais e das relações de poder 

que interagem no território.  

O território é apontado por Queiroz Neto; Ribeiro; Vargas (2016) como um espaço em 

movimento, (des)construído historicamente, determinado por relações de poder decorrentes da 

interação entre os diferentes membros da sociedade civil. Estes autores adotam uma 

perspectiva bem próxima a de Arato e Cohen ao considerar que estes atores sociais possuem 

"múltiplas e simultâneas funções, lugares contíguos, dispersos e lugares em rede" (QUEIROZ 

NETO; RIBEIRO; VARGAS, 2016, p. 38). 

Essa discussão dá visibilidade aos jogos e inter-relações construídos no território por 

meio de um processo que, embora contraditório, é dotado de intencionalidade e de disputas 

por poder e pela satisfação de interesses. Essas relações ocorrem no âmbito da democracia 

compreendida por Bobbio (2000) como uma forma de governo onde o poder não está 

concentrado nas mãos de uma minoria, mas da maior parte da sociedade. Na abordagem de 

Bourdieu (1983) o poder exercido no âmbito destas estruturas tem um caráter simbólico que 

se desenvolve a partir do processo de comunicação como forma de interação social. 

A democracia, em seu caráter participativo, é a via que garante e legitima a 

participação social e carrega consigo uma dimensão de exercício do poder em uma 

perspectiva de res pública, se referindo à coisa pública, ou de principado, no sentido de 

restrição e de um caráter mais privado (BOBBIO, 2007). 
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Resgata-se então a dimensão da representatividade na esfera pública ou mundo da 

vida, em uma perspectiva habermasiana. A interação entre os sistemas e estruturas resultados 

de processos de tomada de decisão (escolhas, ações, serviços, programas e políticas) ganha 

materialidade por meio do aparato de Estado. Para Habermas (1981), o Estado é a 

administração pública que possui como atributo a publicidade no exercício de sua tarefa de 

cuidar do bem comum e dos cidadãos.  

 Quanto maior a capacidade do Estado em promover espaços para o exercício da 

democracia e quanto maior diversidade de representação social existir nos processos de 

tomada decisão, maior a sua capacidade política na geração de respostas que deem conta dos 

problemas e necessidades dos territórios, que são espaços de participação e governança 

pública. 

As questões supramencionadas que interferem nos processo de participação social 

perpassam também a lógica da governança pública, um movimento que surge a partir de um 

processo de mudança ou modernização do Estado em decorrência de cinco elementos 

(SECCHI, 2009, p. 349): crise fiscal do Estado; competição territorial pelos investimentos 

privados e mão de obra qualificada; disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais 

e tecnologia; ascensão de valores pluralistas e neoliberais; e a crescente complexidade, 

dinâmica e diversidade das nossas sociedades.  

Trata-se de um processo determinado por fatores internos e externos ao Estado que 

culmina na perda das capacidades estatais tanto em sua dimensão burocrática quanto em sua 

dimensão política. Existem diferentes percepções de capacidades estatais, Souza e Carvalho 

(1999) adotam a perspectiva de que o Estado e dotado de capacidades administrativas – que se 

relacionam com o aumento do desempenho e a satisfação da necessidade dos cidadãos – e de 

capacidades institucionais – que se referem aos mecanismos de cooperação e legitimidade no 

âmbito governamental.  

O'Donnel (2015) alerta para o fato de que as capacidades estatais transcendem a 

dimensão burocrática do Estado e limitar tais capacidades a burocracia constitui um erro, um 

reducionismo. Souza e Carvalho (1999) adotam esta mesma perspectiva ao destacar a 

importância de também compreender e situar o Estado sob a ótica relacional.  

Os fatores que levam a emergência da governança publica no Brasil se relacionam 

com a perda de suas capacidades estatais tanto na dimensão burocrática quanto na dimensão 

política, como apontam Paes de Paula (2005), Bresser-Pereira (2009; 1998) e Brasil (1995).   
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As perdas relacionadas à capacidade política do Estado são solucionadas por meio da 

introdução da governança pública entendida, inicialmente, como "a capacidade financeira e 

administrativa em sentido amplo de uma organização de implementar suas políticas" 

(BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 83).  

Em seu estudo, SECCHI (2009) aponta a existência de diferentes conceitos de 

governança.  No âmbito das relações internacionais a governança é compreendida como 

mudança nas relações de poder entre os Estados no contexto internacional. Para os 

globalizers, a governança está relacionada à construção de redes colaborativas para 

enfrentamento de problemas que perpassam vários países. 

Para os teóricos do desenvolvimento, a governança publica é uma associação de 

práticas democráticas com gestão com o propósito de promover seu desenvolvimento 

econômico e social. Secchi (2009) aponta, ainda que governança para os empresários e 

contadores se refere à adoção de princípios básicos com o objetivo de contribuir para a 

efetividade de controle das partes interessadas e autoridades de mercado em relação à 

organizações privadas de capital aberto. 

"A governança pública significa um resgate da política dentro da administração 

pública diminuindo a importância dos critérios técnicos nos processos de tomada de decisão e 

um reforço de mecanismos participativos de deliberação na esfera pública" (SECCHI, 2009, 

p. 359). Isso significa que, a partir da reforma do aparelho de Estado brasileiro existem duas 

estruturas que embora com finalidades diferentes são complementares.  

A primeira se relaciona a esfera técnica administrativa caracterizada pelos bons 

instrumentos burocráticos que precisam continuar para que haja governabilidade e o Estado 

possa cumprir o seu papel de meio de reprodução social e geração de bem comum 

(AZAMBUJA, 2005) e a segunda, objeto deste estudo, que se refere à esfera politico-

relacional, a governança pública, responsável pelo fortalecimento do seu papel institucional, 

construção de redes de cooperação inter e intra governamental e pelos dos processos de 

tomada de decisão.  

Diferentes concepções de governança tem como ponto comum, segundo Dias e Cario 

(2014), o impacto nas estruturas, relacionadas ao deslocamento do poder estatal e nas 

instituições, que se dá pelo estabelecimento de redes de cooperação.  Os autores sinalizam que 

este deslocamento de poder pode ocorrer por três vias: downward – que estaria ligado à 

descentralização – upward – que se refere ao reporte do poder central a instâncias 
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transnacionais, – outward – por meio do estabelecimento de convênios e parcerias e 

privatizações. 

A governança pública apresenta uma dimensão democrática que se expressa na forma 

de construção das respostas aos problemas sociais, é o que Dias e Cário apontam como 

"relação com a construção do público, pelo público e para o público" (2014, p. 89).  

A respeito da relação entre governança e redes de cooperação, Lima entende "que as 

redes são um modo de organização e a governança a capacidade ordenadora, ou, de forma 

mais compreensiva, um sistema de ordenação" (2014, p. 1.233). Neste sentido, governança 

pública e participação social se aproximam porque são instâncias políticas da vida social e 

derivam da democracia participativa enquanto atributo do Estado.  

 

Consensos e dissensos em torno na participação social e da governança pública 

 

Governança pública e participação social têm caráter relacional e político, estão 

inseridas no contexto da democracia participativa o que pressupõe o estabelecimento de 

comunicação e esta comunicação se desenvolve em um espaço público compondo o que 

Habermas denomina de mundo da vida, como apontam Arato e Cohen (1994) e Gutierrez e 

Almeida (2013). 

A governança é situada, de acordo com Pires et al (2011),  como mediadora das 

relações entre Estado e mercado, entre os interesses locais e globais posto que atuam como 

mecanismo de regulação e controle do território e que se desenvolvem por meio dos acordos e 

redes estabelecidos para enfrentamento dos problemas. 

 A participação social se dá na perspectiva de que os atores sociais possuem 

problemas, demandas e interesses. Eles se mobilizam, reivindicam, pressionam e articulam 

em torno de um objetivo comum visando à elaboração de respostas e o desenvolvimento de 

soluções que ocorrem pela via do Estado na vida pública. 

Fóruns sociais, orçamentos participativos, conselhos municipais, assembleias 

e plenárias, mobilizações locais de grupos de mulheres e de orientações 

sexuais diversificadas, movimentos étnicos, nacionalistas, culturais e 

religiosos, tudo isso compõem o quadro que tem sido conhecido como 

democracia participativa nas duas últimas décadas (Martins, 2011, p. 15). 
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A democracia é um espaço de poder e nela o público adquire influência sobre o Estado 

e a economia porque o poder emana dos cidadãos. Por ser um espaço de poder, é também um 

lugar de mudanças. 

 As políticas públicas são instrumentos de mudança porque permitem a incorporação e 

institucionalização de demandas. Para Secchi (2015) a política pública é uma orientação cuja 

finalidade é o enfrentamento a um problema de caráter público, composta, necessariamente, 

por dois elementos: "intencionalidade pública e resposta a um problema público" (idem, p. 2).  

Considerando que política pública é o produto de complexas interações e 

decisões entre os atores e instituições, cujo desfecho não é determinado de 

antemão, depende do curso que torna a ação e, considerando a "emergência" 

– o fato de que novos padrões surgem de uma serie de interações e múltiplas 

decisões que podem mudar a direção de eventos ao redor do mundo – 

estamos diante de cenários imprevisíveis e complexos que exigem novas 

soluções (FERRAREZI; OLIVEIRA, 2013, p. 119-120) 

 

Existe então, um componente que pode ser estratégico tanto para a participação social 

quanto para a governança pública. O caráter estratégico da participação parece estar em sua 

capacidade de produzir associações e dissociações como resultadas dos interesses que estão 

em jogo, um jogo político. O que mobiliza as pessoas a participarem e dos espaços parece ser 

diferente, uma vez que o tecido social não é harmônico e naturalmente orientado ao consenso, 

o xadrez da organização do espaço é um jogo de múltiplas variáveis que se 

estabelece no território do município, são múltiplas linguagens, paisagens 

objetos, ações, visões de mundo, elementos materiais, imateriais e 

simbólicos. Por se tratar de um espaço racional (concepção mais ampla), o 

município é alvo de várias estratégias e territorializações (QUEIROZ NETO; 

RIBEIRO; VARGAS, 2016, p. 38). 

 

O caráter estratégico da governança pública está na articulação de sistemas e 

processos internos e/ou externos dotados de intencionalidade dentro de um processo de 

tomada de decisão, se refere, portanto, a capacidade de converter em ações práticas o que foi 

decidido. Seja pela via de leis e normas (SIONG; CHEN, 2007), ou pela oferta de planos, 

políticas, programas, projetos, serviços, extinção ou ampliação de cobertura, emprego ou não 

de recursos humanos, financeiros ou materiais (PIRES; GOMIDE, 2007). 

 Neste sentido, Dagnino (2004a; 2004b) sinaliza para cuidados que precisam ser 

tomados em relação a uma confluência perversa nos espaços públicos como resultado de 

distorções nos processos de tomada de decisão relacionados ao uso e qualidade desses 

espaços. 
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O risco – real – que elas percebem é que a participação da sociedade civil 

nas instancias decisórias, defendidas por formas que sustentam o projeto 

participativo democratizante como um mecanismo de aprofundamento 

democrático e de redução da exclusão, possa estar servindo aos objetivos do 

projeto que lhe é antagônico (DAGNINO, 2004b, p. 143-144). 

 

 A qualidade da ocupação dos espaços decisórios aponta, ainda, para relações de 

confiança e condições éticas necessárias a participação democrática como meios de 

verificação do nível de capital social de um território. "A su vez, esas acciones, relaciones y 

asociaciones, son la base a partir de la que se produce el capital social que repercute en mayor 

o menor medida en la configuración y conformación socioeconómica de los 

territorios"(DURÁN; LANNOO, 2014, p. 193).   

Uma vez que se adentra a esfera valorativa da governança pública e da participação 

social, destacam-se três características da governança pública: o valor centrado no bem 

comum, desenvolvimento de processos capazes de atender diferentes atores; e criação de um 

bem público (NEVES et al., 2017). Estes valores também estão presentes na participação 

social, enquanto produto da cidadania, da política e da democracia (ZANELLA, 2008), que 

para além de conceitos, são valores que orientam a ocupação do tecido social.  

A partir da interação entre a participação social e a governança pública recomenda-se a 

adoção de quatro linhas de ação: criar espaços que possibilitem a ocupação da sociedade civil 

nos processos de tomada de decisão, estimular a participação por meio de um mapeamento 

das partes interessadas, promover articulação prol de objetivos comuns e desenvolver redes de 

cooperação que permitam a capilaridade das ações, serviços e políticas públicas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 Por se tratar de uma análise de fenômeno social, optou-se por uma abordagem 

qualitativa que considera o objeto de estudo permeado por significados e relações 

(CHIZZOTI, 2009; MINAYO, 2007), como se verifica no principal objetivo deste estudo cuja 

proposta é compreender como a participação social e a governança pública articuladas no 

âmbito do Estado brasileiro podem contribuir para o desenvolvimento local. 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por três fases: exploratória, trabalho de campo e 

análise e tratamento do material. Na fase exploratória foi elaborado o projeto de pesquisa a 

partir de seis processos apontados por Deslandes (2007): escolha do tópico de pesquisa, 
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delimitação do objeto, definição dos objetivos, construção do marco teórico conceitual, 

escolha do instrumental e pesquisa exploratória. 

 O estudo teve como ponto de partida a pergunta, como a participação social e a 

governança pública podem contribuir para o desenvolvimento local? A hipótese que sustenta 

este estudo parte da compreensão de que a participação social e a governança pública se 

articulam no âmbito do Estado brasileiro pela via da democracia, se constituindo em um dos 

pilares do desenvolvimento local.  

 Este estudo partiu do objetivo geral para os específicos, identificando os 

procedimentos a serem realizados, a escolha do método, caráter e a abordagem envolvida 

nesta pesquisa. 

A partir dos objetivos identificou-se que a análise do objeto envolveria processos de 

pesquisa de caráter exploratório, descritivo e explicativo. Aplicou-se como método de estudo 

a revisão da literatura no campo das ciências sociais, politicas e administração pública e como 

processo de tratamento dos dados, a análise de conteúdo (GOMES, 2007) que passou por um 

processo de leitura compreensiva seguida de exploração do material e síntese interpretativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em um primeiro momento, faz-se necessário conceituar o que é desenvolvimento local 

para, a partir desta linha de base analisar a contribuição da participação social e da 

governança pública neste processo. 

O desenvolvimento (local, regional, territorial) pode ser entendido como um 

processo de mudança estrutural empreendido por uma sociedade organizada 

territorialmente, sustentado na potencialização dos recursos e ativos 

(materiais e imateriais, genéricos e específicos), existentes no local, com 

vistas à dinamização econômica e a melhoria da qualidade de vida da 

população (DALABRIDA, 2011, P. 19). 

 

Isto posto, é possível verificar que o desenvolvimento local é resultado do 

entrelaçamento entre a governança pública e a gestão pública – a qual não será aprofundada 

neste ensaio – instituídas no território.  

A governança pública deriva da dimensão político-relacional da esfera pública, onde 

se situa a participação social e envolve a mobilização, diagnóstico, tomada de decisão, 

pactuação, construção formalização, manutenção e acompanhamento da rede.  É a qualidade 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2032 

da governança quem determina a capacidade dos serviços atenderem as necessidades locais, a 

incorporação de mudanças nos rumos das políticas locais, o e estabelecimento de redes de 

cooperação e parcerias com a finalidade de suprimento das demandas da localidade/ 

região/território. 

A abordagem da territorialização da governança busca utilizar a noção do 

território como locus espacial e socioeconômico privilegiado para 

implementar processos de descentralização das atividades governamentais e 

da relação entre Estado e sociedade, que tiveram um papel relevante no 

processo de democratização da política do Brasil a partir da metade da 

década de 1980 (OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

AGRICULTURA, 2007, p. 6). 

 

  Dallabrida e Becker (2003) apontam que intervenções territoriais inteligentes se 

apoiam em duas construções: de um novo conhecimento e de um poder político 

local/territorial. O que determina a qualidade dessas construções é o volume de capital social 

envolvido e a densidade de instituições acumuladas neste espaço.  

Uma hipótese que pode ser explorada é que essas redes de articulação de 

atores, instituições e programas reforçam a capacidade de ação coletiva dos 

atores locais, estimulam a realização de alianças, fortalecem a 

implementação participativa das políticas públicas e favorecem a 

criatividade social e a efetividade do processo da política, quem sabe 

construindo condições institucionais para uma articulação e integração 

crescentes das ações, muitas vezes diversas e contraditórias, voltadas para o 

desenvolvimento local/territorial (OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA, 2007, p. 4).  

 

Neste sentido, é possível que se tenha uma localidade passiva – quando há pouco 

capital social envolvido ou quando este capital social não é de boa qualidade – ou uma 

localidade passiva – quando há um maior incremento de capital social ou a qualidade dos 

atores envolvidos seja capaz de traduzir as necessidades do território de modo que as decisões 

tomadas apresentem elevado grau de eficácia, eficiência e efetividade. 

Favareto (2010) aponta para o esgotamento dos mecanismos de participação social que 

já não atendem a realidade social. Sinaliza para a necessidade de se desenvolver outras formas 

de participação social e que estes novos espaços seriam os mecanismos que permitiriam a 

maior aderência dos atores sociais e maior qualidade nos processo de tomada de decisão. 

Não se trata de dizer que a gestão social das políticas públicas é um desafio 

superado, e sim que os desafios na gestão social das políticas públicas 

tornaram a agenda que hoje inspira essas formas de participação social, algo 

envelhecido. Em outras palavras, os instrumentos de participação social 

hoje, são os mesmos desenhados há duas décadas. E, no entanto, já há 
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aprendizagem com as experiências que permitiria refinar e aprimorar estes 

mesmos instrumentos (FAVARETO, 2010, p. 60).  

  

Para que as instituições sejam eficientes e que possibilitem o desenvolvimento no 

âmbito das localidades é necessário que haja coerência e complementaridade (FAVARETO; 

SCHRODER, 2007) entre o que foi articulado e o produto final.  

O caráter estratégico da governança na promoção do desenvolvimento local está em 

resguardar a coerência e a complementaridade das ações, visto que comporta as demandas, as 

mediações, a correções de rumo presentes nos processo de tomada de decisão do qual 

participaram diferentes atores sociais. Há um componente na governança que se refere à 

gestão do conhecimento produzido nesses processos, dos interesses, mecanismos de 

pactuação, conformação de redes, mobilização, o que atrai ou afasta cada ator social e como 

produzir consensos. 

Neste contexto a governança possui uma função de regulação local ou regulação do 

território e a literatura apresenta dois entendimentos sobre esta perspectiva. O primeiro se 

refere à Lins (2006), para quem a governança enquanto coordenadora do conjunto regras, 

relações atores sociais e arranjos institucionais presentes nos territórios e a Dallabrida (2007) 

que compreende a governança territorial como uma capacidade da sociedade, que por meio da 

organização no território, se torna partícipe do gerenciamento das questões públicas por meio 

da interação com os atores institucionais, econômicos e sociais.   

Os níveis de participação social influenciam os diferentes espaços institucionais é 

determinante para que se obtenha desenvolvimento ou não em uma determinada localidade ou 

território, uma vez que a dimensão espacial pode ser verificável, uma vez que,  

os recortes territoriais podem ser regiões administrativas, regiões 

metropolitanas, áreas de abrangências de comitês de bacias hidrográficas, 

um município ou parte dele, um bairro ou mesmo a área de abrangência de 

experiências de indicação geográfica (DALLABRIDA, et al. 2016, p. 44). 
 

Em se tratando do estabelecimento de ações, serviços e políticas publicas é importante 

considerar também a existência de territórios subjetivos que se referem aos acordos e 

pactuações necessários para a materialização dessas ações, serviços e políticas públicas, 

principalmente se a gestão for híbrida.  

A participação ativa dos atores/agentes regionais nos diferentes tipos de 

práticas institucionais voltadas ao exercício da governança territorial 

constitui-se no processo de concertação grupal ou corporativa para a 

elaboração de consensos grupais ou corporativos. Isso constitui-se numa das 
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condições básicas para que aconteça a tão almejada meta: a região tornar-se 

sujeito do seu processo de desenvolvimento (DALLABRIDA; BECKER, 

2003, p. 81) 

 

Uma fonte de convergência entre a governança pública e participação social é o 

processo e construção das redes de políticas, comitês e fóruns temáticos enquanto espaços 

onde se podem identificar problemas, avaliar a qualidade dos serviços em andamento, 

identificar os nos e realizar ajustes em nível local de modo a tornar as instituições e os 

arranjos institucionais, eficazes, eficientes e efetivos de modo a ofertar um serviço de 

qualidade e dotado de transparência para os cidadãos. 

A rede de política territorial é uma estratégia de coordenação de fluxos de 

comandos e decisões, capaz de formar uma arena política e de lhe conferir 

visibilidade, requalificando um dado território. Esse tipo de rede se forma a 

partir da dinâmica territorial, retroagindo com esta última. As redes políticas 

configuram e reforçam circuitos territoriais de poder, expressam tais 

circuitos, um movimento de recomposição do território (LIMA apud LIMA, 

2014, p. 1.234). 
 

Outro elemento que materializa a confluência entre a participação social e a 

governança pública são os consórcios e associações inter federativas, uma forma de prover 

serviços que antecede a Constituição Federal de 1988 e o processo de descentralização.  

Dallabrida (2010) considera os consórcios intermunicipais de desenvolvimento como 

institucionalidades de caráter tático e operacional na provisão de desenvolvi mento local por 

meio de estrutura de governanças territoriais. Cançado; Tavares e Dallabrida (2013) destacam 

as abordagens multiníveis da governança territorial que possibilitam e potencializam a 

captação de recursos por meio da de interação entre atores como empresas visando o 

estabelecimento de matrizes e filiais na localidade.   

Por último, Fuini (2013) destaca os arranjos produtivos locais (APLS) e os circuitos 

turísticos como importantes instrumentos de desenvolvimento derivados da governança do 

território e, consequentemente, da participação social dado que comportam vínculos 

cooperativos e interinstitucionais.  

 Ao término da análise verificou-se que desenvolvimento local é resultado da soma 

entre governança e gestão pública que enquanto construção estruturalista de relações, 

serviços, políticas, poderes e da vida cotidiana. Quanto maiores os níveis de democracia, 

expressos pela qualidade da participação social maiores os níveis de eficácia, eficiência e 
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efetividade das ações tomadas. Estas adquirem diferentes em função das escolhas feitas no 

âmbito da esfera pública e determinam os níveis de desenvolvimento local.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo verificou a existência de diferentes formas de participação social e 

governança pública na promoção de desenvolvimento local no âmbito de atuação do Estado 

brasileiro.  Do ponto de vista de quem participa, há que se considerar que a produção de 

desenvolvimento no contexto de um território envolve atores sociais de diferentes naturezas e 

que de fato, eles se reúnem a partir do objetivo que se pretende alcançar. 

Verificou-se, ainda, que há a necessidade de inovação parte tanto da governança 

publica que requer novas estratégias de mobilização e mobilização da sociedade civil nos 

processo de tomada de decisão, quanto da parte dos atores sociais no sentido de promover 

qualidade a esses espaços públicos. As dificuldades derivadas da articulação entre governança 

pública e participação social decorrem do processo histórico de conformação do Estado 

brasileiro e da apropriação da esfera publica pela sociedade civil organizada ou não. Por fim, 

por se tratar de um processo plural, que se desenvolve de diferentes formas no território 

brasileiro é importante buscar novos estudos e apropriações do que se produz em caráter 

teórico ou empírico neste campo.   
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 
 

Resumo: Desde 1998 no Estado do Rio Grande do Sul- Brasil, a alocação de parte dos 

investimentos que constarão no orçamento do Estado, é definida por intermédio de um 

processo de democracia participativa denominado Consulta Popular - CP. Ao longo do tempo 

a participação dos cidadãos circunscritos ao Conselho Regional de Desenvolvimento das 

Missões (COREDE Missões) vem tendo significativa volatilidade. O objetivo do estudo é 

investigar, a relação econométrica entre o índice de escolaridade adulta, o PIB per capita e o 

número de eleitores titulados pelo TRE, na determinação do número de votantes na CP, no 

período de 2005 a 2013. Para isso, estimou-se um modelo de regressão com dados em painel, 

cujos resultados, contrariam a hipótese esperada de relação monoticamente crescente para 

todas as variáveis. Isso sugere que nos municípios menores, houve maior participação relativa 

da população votante na Consulta Popular. 

 

Palavras-chave: Democracia Participativa – Consulta Popular – Dados em Painel 

 

Abstract: Since 1998 in the State of Rio Grande do Sul - Brazil, the allocation of part of the 

investments that will be included in the state budget is defined through a participatory 

democracy process called Popular Consultation - CP. Over time the participation of the 

citizens circumscribed to the Missões Regional Development Council (COREDE Missões) 

has been experiencing significant volatility. The objective of the study is to investigate the 

econometric relationship between adult education, GDP per capita and the number of voters 

qualified by the ERT, in determining the number of voters in the CP, from 2005 to 2013. For 

this purpose, a regression model with panel data, whose results, contradict the expected 

hypothesis of a mono-increasing relation for all the variables. This suggests that in the smaller 

municipalities, there was greater relative participation of the voting population in the Popular 

Consultation. 

 

Keywords: Participative Democracy - Popular Consultation - Panel Data 
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A necessidade de pensar a construção de um território melhor para se conviver, tem 

balizado o interesse de um conjunto significativo de atores sociais, nessas últimas décadas. O 

como fazer e para quem fazer essa construção torna-se o grande debate entre os pensadores do 

desenvolvimento regional. Desta forma, o desafio do planejamento territorial, precisa ser 

percebido e compreendido, não apenas em torno de uma racionalidade e uma técnica, mas 

também pensado como produto social e histórico, sujeito a circunstâncias territoriais e 

contingências próprias ao contexto econômico, social e cultural onde está ou será 

desenvolvido.  

Como lembram Fernández e Brandão (2010), é significativo considerar na análise 

deste processo, a articulação das diferenciadas escalas espaciais através das quais diferentes 

atores se relacionam em distintos níveis de decisão contribuindo para a promoção da 

organização territorial.  

Córdoba (2010), explica que o desafio é repensar um conjunto de mecanismos e 

práticas sociais e políticas de planejamento territorial. Estes procedimentos ocorrem a partir 

de bases mais horizontais, mais participativas e com perspectivas de ação e de avaliação que 

busquem integrar aos diferentes segmentos sociais e os distintos níveis escalares de gestão em 

territorial, para que se consiga avançar em torno de um desenvolvimento regional.  

Boisier (1995) advoga que a construção de um território, sem a verdadeira 

participação dos entes sociais da própria região, se constituirá apenas em procedimento 

concessão de recursos financeiros expressa em políticas “top-down”, refletindo um sistema 

planejamento territorial arbitrários, onde erroneamente se pretende chamar um local de região. 

Nesse artigo a noção de região que se pretende estabelecer é a visão de Etges (2005) 

do espaço territorial construído a partir do debate dos atores sociais em um espaço geográfico 

dado, a fim de identificar e deliberar sobre problemas compartilhados, possibilitando assim, o 

sentimento de pertencimento à identidade construída, estabelecendo um espaço de ação 

coletiva e de apropriação. 

Através deste olhar, se forma a necessidade o estabelecimento de instrumentos de 

participação popular na edificação dessa construção territorial, estabelecendo a importância da 

participação democrática. Cordoba (2010), expressa com muita categoria a riqueza dessa 

participação como método de fortalecimento da democracia, pois segundo o autor caso o 

interesse público seja o resultado da ordenação de prioridades reais, somente um processo 

sócio-político livre de interesses especiais e participativo incorpora os mecanismos 
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apropriados para fazer a correta reflexão sobre o interesse público. O autor é enfático ao frisar 

que o interesse público como o resultado de um debate sociopolítico sobre os objetivos e 

prioridades da sociedade, fortalece confiança da sociedade nas regras do jogo democrático. 

Ao usar a palavra democracia direciona-se para a análise específica da democracia 

representativa, a qual em nosso país se configura em cinco formas de participação popular 

autônoma reconhecida pelo sistema constitucional: (1) a consulta popular; (2) a iniciativa 

popular na proposição de projetos de lei; (3) o plebiscito; (4) o referendo; e (5) a ação 

revocatória de mandato. Nesse estudo interessa discutir, a consulta popular usada quando 

importantes decisões públicas são tomadas, podendo ser praticada periodicamente. A 

iniciativa popular na proposição de projetos de lei está prevista nas três instâncias políticas da 

Federação. 

Nos anos de 90 do século passado, o estado do Rio Grande do Sul passa a utilizar 

anualmente a Consulta Popular (CP) como instrumento de planejamento para a alocação 

parcial dos recursos financeiros, buscando junto à população a definição das prioridades 

regionais para a destinação dos investimentos com foco no desenvolvimento regional. 

O recorte regional escolhido pelo governo estadual passa a ser dos Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), na perspectiva de que os mesmos dispõem as 

melhores condições de captar as heterogeneidades territoriais de cada região conforme suas 

diferentes necessidades. 

Partindo do pressuposto de que a participação popular é fundamental para a escolha 

dos projetos futuros para região, no presente artigo busca-se mensurar a significância 

estatística e a direção da influência da escolaridade adulta, do PIB per capita e do número de 

eleitores na determinação do número de participantes da consulta popular realizada nos 

municípios circunscritos pelo COREDE Missões. 

O estudo se desenvolve em três seções, além da introdução e considerações finais. As 

primeiras seções dedicam-se a abordagem teórica e empírica a cerca da questão do 

planejamento territorial, o orçamento popular e da participação democrática através da 

Consulta Popular no estado do RS e no COREDE Missões. A seção posterior estabelece a 

metodologia utilizada para análise de dados em painel, apresentando os resultados da 

estimação, sua verificação e interpretação. E, por último, são tecidas as considerações finais 

sobre o estudo. 
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 Planejamento Territorial e Consulta Popular 

 

O olhar sobre a forma de ordenar os territórios é uma discussão que tem avançado 

significativamente nas últimas décadas, em decorrência das expressivas assimetrias regionais.  

A ideia de território assumida no presente estudo é baseada na concepção de Raffestin 

(2003) e Haesbaert (2002), os quais afirmam que o território é produto dos atores sociais, do 

Estado ao indivíduo. São esses atores que produzem o território, composto por nós, malhas e 

redes. Assim, na era da globalização, a rede assume papel dinamizador do território, não se 

opondo ao mesmo. Segundo Haesbaert (2002), o território não significa somente 

enraizamento, estabilidade, limite e/ou fronteira, incluindo, também, o movimento, a fluidez, 

as conexões, sendo a rede responsável por transportar o global ao local e vice-versa, tendo 

tanto um caráter técnico, quanto social. 

Brandão (2011) ao analisar a questão do ordenamento territorial, utiliza a abordagem 

de Brenner (2010), demonstrando que os métodos tradicionais atuam apenas na busca de 

novas segmentações e de estratégias de “re-regulamentação” para constituir novas 

capacidades institucionais que promovam o desenvolvimento, apresentando graves limitações 

por não sustentarem um debate efetivamente multiescalar, que efetivamente expressa os 

anseios da coletividade.  

 Para Morgan (2005) o ideário de um planejamento territorial democrático precisa  

embrenhar-se na reflexão sobre alguns questionamentos:  

“... a) o crescimento da governança regional potencializa formas políticas mais 

participativas e processos mais transparentes de formulação de políticas, ou é só uma 

retórica populista para esconder a colonização de um novo âmbito por novas elites; 

....,  (c) permitem os sistemas de governança regional planejar políticas mais de 

acordo com as circunstâncias ou se limitam a descentralizar portifólios em lugar de 

poder, permitindo aos governos centrais transferir responsabilidades sobre os 

assuntos regionais; (d) a mobilização regional deve ser considerada como uma 

elogiável defesa pela identidade cultural ou como uma resposta tardia e atávica ao 

rótulo homogeneizador da globalização (Morgan 2005, p. 178) 

 

As forças centrífugas, por sua vez, afirma Santos (1996), podem, ser consideradas um 

fator de desagregação, quando retiram da região os elementos do seu próprio comando, que se 

encontra fora e longe dali. Forças centrípetas conduzem a um processo de horizontalização, e 

forças centrífugas conduzem a um processo de verticalização.  

Para Etges (2005), alguns pontos são fundamentais na definição dos territórios: 

“[...] o território tem que ser visto como algo que está em processo, uma forma-

conteúdo, o traço de união entre o passado e o futuro imediato. Ele tem que ser visto 
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como um campo de forças, como um lugar de exercício, de contradições entre 

vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso 

social dos recursos”. (ETGES, 2005 p. 52) 

 

A participação ativa dos atores locais no exercício da governança territorial efetiva-se 

nos processos de concertação social, pela elaboração dos consensos grupais ou corporativos, 

constituindo-se numa das condições básicas para que se efetive a gestão territorial do tipo 

societária.  

Herrera (2014), tem trabalhado a questão das políticas públicas segundo o viés da 

qualidade democrática, no qual sistemas de governança e participação com excelentes de 

qualidade, não combinam com políticas de do tipo “top-down”, os quais são os mais 

utilizados pelas administrações públicas, mas que não logram o mínimo de qualidade 

democrática aceitável. 

Boscherini e Poma (2000), em sentido semelhante, referem-se ao sistema institucional 

territorial, como o conjunto de agentes locais que precisam avançar do papel de ferramentas 

de government do território, para agentes de governance territorial.  

Ao assumir o tal conceito, a governança territorial configura a sociedade civil de um 

território ou região como uma das fontes de poder nos processos de governança, referindo-se 

ao processo de interação entre micro e macro atores, que efetivamente contemplem a 

perspectiva de afirmação dos interesses e necessidades territoriais.  

O termo do pacto territorial utilizado por Vázquez-Barquero (2000), para referir-se ao 

acordo entre os atores públicos e privados, permite identificar as ações de natureza diversa 

que facilitam a promoção do desenvolvimento local integrado de determinado território ou 

região. Tal acordo, segundo o autor, baseia-se num projeto que surge no território e que utiliza 

os recursos e o potencial de desenvolvimento local. 

Bardhan (2004) chama atenção para a o vício dos governos locais é o relacionado que 

se pode chamar de processo de captura por parte das elites locais. Segundo o autor, a 

facilidade ou dificuldade para que a elite local capture ou coopte o governo, tem relação com 

vários fatores, dentre os quais se encontram o nível de desigualdade social e econômica local; 

a tradição de participação política; o grau de consciência do votante; o nível de transparência 

local dos processos democráticos, na tomada de decisão e na prestação de contas dos 

governos; e a forma de atuação dos meios de comunicação locais. A relativização da força das 

elites locais e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da sociedade civil, só se efetivam em 

processos qualificados de governança territorial. 
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 Ibarra (2011) salienta que na própria definição de governança territorial, seja ela local 

ou regional, o papel da democracia e dos espaços deliberativos devem possuir papel ativo e 

complementares através das partes interessadas no governo ou na gestão dos recursos. 

 No que concerne à Consulta Popular, a esfera pública é a instância formadora de poder 

legítimo do povo, onde ocorre a interação discursiva dos cidadãos. Esse poder comunicativo 

gerado tem prioridade sobre o poder administrativamente gerado pelas diferentes escalas 

burocráticas estatais. A esfera pública e os métodos democráticos de formação e expressão de 

opinião e vontade política devem ser fortes, a fim de se resguardarem dos poderes econômicos 

e administrativos, para que a participação popular efetivamente aconteça na construção de um 

viés alternativo da democracia representativa (HABERMAS, 1995). 

 A Consulta Popular - CP, como instrumento de democracia participativa, caracteriza-

se pela intervenção popular no planejamento territorial; na deliberação das prioridades 

locais/regionais; no exercício e/ou fiscalização das atividades públicas; e, ainda, na 

interferência e legitimação da vontade popular no ato de legislar – tudo isso em prol da 

redução das disparidades das políticas públicas frente às diversas escalaridades e 

heterogeneidades regionais. Acrescenta-se a tudo isso, o papel de relevante da CP no de 

enfraquecimento do processo de captura por parte das elites locais. 

 Dias (2007) lembra que a Consulta Popular, de certa forma: 

 [...] está comprometida com a construção e o fortalecimento do novo conceito de 

cidadania, que considera o homem não como mero sujeito de direitos e deveres na 

ordem política, mas como participante ativo no processo democrático” (DIAS, 2007. 

p.47). 

 

 As experiências de participação popular na gestão pública foram significativamente 

influenciadas pelos movimentos sociais brasileiros do final dos anos 70, que reivindicavam a 

democratização dos espaços públicos como forma de participar das decisões públicas, com o 

intuito de ampliar as formas de participação democrática. 

 A adoção efetiva da Consulta Popular no Rio Grande do Sul data do final dos anos 80 

e início dos anos 90 em Porto Alegre, quando foi utilizada na elaboração do Orçamento 

Participativo com bons resultados em termos de participação popular. 

 A primeira consulta direta à população gaúcha ocorreu em 1998, quando foi instituída 

pela Lei Nº 11.179, de 25 de junho de 1998, visando destinar parcela do Orçamento do Estado 

para serviços e investimentos em programas finalísticos a serem incluídos na Proposta 

Orçamentária do Estado.   
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 Segundo a referida lei, a Consulta Popular coube aos COREDEs e aos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento – COMUDEs; e o acompanhamento da sua Comissão Geral 

de Coordenação aos representantes do Governo Estadual, Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), Associação Gaúcha Municipalista (AGM) e da 

União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul (UVERGS) – (TAVARES, 2006). 

 As quatro características determinantes do fortalecimento da Consulta Popular, seja no 

incremento de pessoas envolvidas, quanto na organização dos pleitos democráticos, segundo 

Cortês (2003), foram: a) Significativo volume de recursos financeiros destinados ao 

atendimento das prioridades apontadas; b) Engenharia Institucional, ampliando a participação 

popular por meio de pleitos municipais e regionais, combinando descentralização das decisões 

com participação direta e representativa, em amplo espaço territorial, antes apenas restrito aos 

integrantes dos COREDEs; c) Experiência acumulada na prática do Orçamento Popular na 

capital gaúcha, e; d) A forte tradição associativa existente no estado do RS. 

 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDEs 

 

Os COREDEs surgem no RS nos anos 90 do século passado, em um ambiente em que 

a redemocratização dava seus primeiros passos no País, impulsionando tendências 

descentralizantes de gestão pública, buscando movimento de ruptura com a relação “top-

down”  das Políticas Públicas. 

Os COREDEs devem ser entendidos como fóruns regionais de discussão sobre 

estratégias, políticas e ações que objetivam o desenvolvimento regional, constituídos como 

pessoas jurídicas de direito privado, organizados sob a forma de associações civis sem fins 

lucrativos, constituindo-se em um novo ator na construção de novas relações de poder sobre a 

analise do planejamento territorial 

O estabelecimento dos COREDEs origina-se, a partir de 1991, com a aproximação 

entre governo e atores regionais, em especial as Universidades e Associações de Municípios. 

A iniciativa se enquadra nos parâmetros definidos pela Constituição Estadual de 1989, no 

Título IV, Capítulo II, artigo 166 da Constituição do Estado do RS, segundo o qual a política 

de desenvolvimento estadual e regional deve ter como objetivos: 

I - a melhoria da qualidade de vida da população com desenvolvimento social e 

econômico sustentável; 
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II - a distribuição equitativa da riqueza produzida com redução das desigualdades 

sociais e regionais; 

III - a proteção da natureza e a ordenação territorial, mediante o controle da 

implantação dos empreendimentos públicos e privados em cada região e o estímulo à 

permanência do homem no campo; 

IV - a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas 

de interesse comum de uma mesma região, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 desta 

Constituição; 

V - a integração e a descentralização das ações públicas setoriais em nível regional, 

através do planejamento regionalizado (RIO GRANDE DO SUL/AL, 2008). 

 

Cargnin (2014) demonstra que, após um processo de acomodação das forças políticas 

regionais em outubro de 1994, a Lei nº 10.283 criou 21 COREDEs, tendo como objetivos:  

“[...] a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a integração 

dos recursos e das ações do Governo na região; a melhoria da qualidade de vida da 

população; a distribuição equitativa de riqueza produzida; o estímulo à permanência 

do homem em sua região; e, a preservação e recuperação do meio ambiente” 

(Cargnin, 2014 p.114) 

 

No primeiro semestre de 2008, efetiva-se o processo de consolidação dos COREDEs 

vigente até hoje com o estabelecimento de 28 conselhos regionais, conforme Figura 2. 

Ainda que o instrumento de criação dos COREDEs tenha sido uma política de Estado, 

a legitimidade construída pelos conselhos justifica-se por diversos fatores, dentre os quais, o 

processo de construção de governança entre Estado e sociedade, conferindo aos atores 

regionais o papel de protagonistas em assuntos referentes às questões regionais (CARGNIN, 

2014). 

 

 

O COREDE Missões e a Consulta Popular 

 

A região circunscrita pelo Conselho Regional de Desenvolvimento das Missões - 

COREDE Missões está localizada a noroeste do estado do Rio Grande do Sul – RS (Figura 3) 

em uma área de 12.855,5 km com vinte e cinco municípios, PIB per capita de R$25.232,00 

(FEE, 2013) e uma expectativa de vida ao nascer de 72,08 anos (IBGE, 2000). O COREDE 
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Missões possui 196.783 eleitores, de um total de 8.392.033 no RS, perfazendo uma 

representatividade eleitoral de 2,34% (FEE, 2013) 

 De acordo com estudos realizados pela Secretaria de Planejamento, Mobilidade e 

Desenvolvimento Regional do RS (SEPLAN, 2015), o Rio Grande do Sul é o estado 

brasileiro cuja população teve o menor crescimento populacional nos últimos anos, situação 

especialmente agravada na fronteira norte, noroeste e parte do sul pelo esvaziamento 

verificado no setor rural – no período 2010-2015, a população do COREDE Missões 

decresceu cerca de 5% (a maior taxa dentre os demais COREDEs). As maiores perdas 

populacionais do COREDE Missões estão na área rural, onde todos os municípios 

apresentaram diminuição de suas populações. Para Zuanazzi (2015) isso é decorrência da fuga 

da população para outras regiões, em busca de melhores oportunidades de renda e emprego. 

 

Figura 3 - Mapa do COREDE Missões – 2017. 

 
 Fonte: Adaptado de Fundação de Economia e Estatística (2017). 

 

Quanto ao aspecto econômico, a região abrangida pelo COREDE Missões é um dos 

oito COREDEs mais pobres do estado, possuindo historicamente um PIB per capita inferior 

ao indicador estadual (FEE, 2016). 
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Figura 4 – PIB per capita do Estado do Rio Grande do Sul e COREDE Missões, 

período 2001-2013. 

  
 Fonte: FEE (2017). 

 

 

 

Figura 4 – IDESE do Estado do Rio Grande do Sul e do COREDE Missões, período 2008-

2014. 

Coredes 
Idese 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rio Grande do Sul     0,7040      0,7129      0,7199      0,7264      0,7343      0,7465  0,757 

    Missões     0,6871      0,6922      0,6882      0,7021      0,7105      0,7362  0,748 

Fonte: FEE (2017). 

  

 Em termos de Desenvolvimento Econômico, a região compreendida pelo COREDE 

Missões, quando avaliada pelo Índice de Desenvolvimento Social e Econômico – IDESE, 

embora tenha melhora sua posição partindo de um índice de 0,6871 em 2008 para 0,748 em 

2014 (último indicador), continua abaixo da média estadual. Em 2008 a região das Missões 

era a nona região com o melhor IDESE, já em 2014 subiu três posições, estando entre as 6 

regiões com melhor índice. 

 A participação do COREDE Missões nos processos populares de Orçamento 

Participativo no RS via Consulta Popular, vem ao longo dos anos sofrendo redução 

significativa, quando avaliada comparativamente a outras regiões e mesmo quando 

relacionada com dados em nível de estado.  
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Tabela 1 – Número de votos na Consulta Popular do Estado do RS e da Região do COREDE 

Missões, no período 2005-2013. 
Região 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RS(em mil) 674.075 726.980 369.417 478.310 950.077 1.217.067 1.134.141 1.028.697 1.125.159 

Corede Missões 
(em mil) 

38.517 36.045 15.547 25.847 43.450 51.384 51.429 47.642 45.079 

Corede Missões 

(em %) 
5,71 4,96 4,21 5,40 4,57 4,22 4,53 4,63 4,01 

Corede Missões 

(2013/2005) 
66,92 % 

RS (2013/2005) 17,04 % 

RS (∆ % anual)  7,85 -49,18 29,48 98,63 28,10 -6,81 -9,30 9,38 

RS (Taxa média 
geométrica 

anual) 2005-

2013 

6,61% 

Corede 

Missões(∆ % 
anual) 

-6,42 -56,87 66,25 68,10 18,26 0,09 -7,36 -5,38 -6,42 

TMG 1,99% 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da SEPLAN (2015). 

 

 Em 2005, o número de eleitores participantes da consulta popular foi de 38.517 

votantes e, em 2013, 17,04% maior (45.079). Contudo, este incremento foi bem inferior ao 

verificado para o Estado, que cresceu 66,92%, no mesmo período. Também, verifica-se a 

ocorrência de anos alternados de crescimento e decréscimo no número de votantes, no período 

de 2005 a 2013, cujos incrementos médios anuais foram 3,3 vezes superiores (6,61% a.a) no 

RS do que o desempenho no COREDE Missões (1,99% a.a) – Tabela 1. 

 A série de dados da Tabela 1 evidencia a persistente e declinante tendência do número 

de votantes na consulta popular na região do COREDE Missões, em comparação com o 

registrado em todo o Estado. Além disso, com os dados da mesma fonte, observa-se que os 

municípios com maior número de eleitores inscritos no Tribunal Regional Eleitoral - TRE , 

são os que apresentam os menores percentuais de participação nas votações; e que os 

municípios com menor número de eleitores inscritos no TRE, são os que possuem maior 

número de votos via Internet. 

 

O modelo de regressão com dados em painel 

 

 Modelos com dados em painel são aqueles que combinam dados de séries temporais 

(time series data) e dados de corte transversal (cross-section data). Esse agrupamento de 

dados possibilita a exploração simultânea das variações das variáveis dispostas ao longo do 
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tempo e entre diferentes unidades de corte transversal, que podem representar um conjunto de 

setores econômicos, empresas, consumidores, regiões, etc (WOOLDRIDGE, 2014; 

GUJARATI, 2000). 

 A regressão com dados em painel considera em um mesmo modelo estatístico dados 

de corte transversal de um conjunto de unidades com dados de cross-section que variam, 

enquanto o tempo fica constante; e dados em séries de tempo, onde as unidades permanecem 

constantes e o tempo varia. A união desses dois aspectos beneficia o tratamento de 

heterogeneidades entre as unidades de análise, com maior nível de informação sobre as 

variáveis explicativas, menor incidência de problemas de multicolinearidade e disponibilidade 

de maiores graus de liberdade na validação dos resultados (WOOLDRIDGE, 2014; 

GUJARATI, 2000). 

 O modelo geral de regressão com dados em painel com n observações em T períodos e 

k variáveis, pode ser representado como: 

                                            itkitnitititit exy ++++=  ...10           (1) 

 Onde yit e eit são vetores de dimensão (Tx1) e contem, respectivamente, as T 

variáveis dependentes e os T erros; Xi é uma matriz de dimensão (K x T) com as variáveis 

explicativas do modelo, onde o elemento xkit refere-se a k-ésima variável explicativa para a 

unidade i no instante de tempo t; βi é a matriz de parâmetros a serem estimados. Se cada 

unidade de corte transversal tiver o mesmo número de observações de séries temporais então 

o painel é denominado equilibrado. Se o número de observações diferir entre os participantes 

do painel então é considerado desequilibrado. 

 Do modelo geral é possível ramificar outros três modelos para resolução dos dados em 

painel, são eles: modelos agregados “polled”, modelos com efeitos fixos e os modelos com 

efeitos aleatórios. 

 Os modelos agregados “polled” trabalham com um processo de estimação que 

presume que os parâmetros β0 e β1 são comuns para todos os indivíduos. Há duas hipóteses 

auxiliares que embasam esse modelo: a de homogeneidade na parte constante e no coeficiente 

angular, conforme equação abaixo: 

                                                     ititit uXy ++= 10               (2) 

 Já os modelos de efeitos fixos utilizam um processo de estimação que pressupõe a 

heterogeneidade de indivíduos que é captada pela parte constante, que difere de indivíduo 
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para indivíduo. Nesse modelo as hipóteses auxiliares são a heterogeneidade na parte constante 

e a homogeneidade no coeficiente angular da equação. Segundo Wooldridge (2014): 

                                                   itiitit uaXy +++= 10          (3) 

 Para cada i, calcula-se a média dessa equação ao longo do tempo, obtém-se: 

                                                      iiii uaxy ++= 1         (4) 

 Em que 
=

−=
T

t

iti yTy
1

1 e assim por diante. Como ai é fixo ao longo do tempo, ele 

aparece tanto em 03 quanto em 04. Se subtrair 04 de 03, para cada t têm-se: 

iiii uaxy
....

1

..

++=              (5) 

 Em que iiti yyy −=
..

, são os dados centrados na média de y e, de maneira análoga, 

ii uex
....

. A transformação de efeitos fixos também é chamada de transformação intragrupo. 

 A constante ai é diferente para cada unidade de corte transversal (ou indivíduo). Isso 

permite captar diferenças que não variam ao longo do tempo. 

Os modelos com efeitos aleatórios utilizam um processo de estimação que insere o 

pressuposto da heterogeneidade das unidades de corte transversal no termo de erro. Segundo 

Wooldridge (2014) a equação: 

                                                   ititit vxy ++= 110      (6) 

 Como ai é o erro composto em cada período de tempo, os vit são serialmente 

correlacionados ao longo do tempo. De fato, sob as hipóteses dos efeitos aleatório,  

)(
),(

22

2

ua

a
isit vvcorr





+
=         t ≠ s         (7) 

                                

 A escolha entre os dois modelos depende da proposição sobre a provável correlação 

entre os componentes do erro ui e regressores X se ambos não estiverem correlacionados o 

modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado, caso estejam correlacionados o modelo de 

efeitos fixos é a melhor escolha.  

 Para escolher com mais segurança o modelo mais adequado se faz necessário realizar 

alguns testes: 

1)Teste F – objetivo é verificar a heterogeneidade não-observada 
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 Onde LSDV indica o estimador com variável dummy onde ci é levado em 

consideração. Se esta estatística exercer o valor tabelado, a hipótese de heterogeneidade não 

observada é válida. 

2)Teste de Breusch e Pagan – objetivo verificação da heterogeneidade não observada. 
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    (9) 

Onde resíduo da regressão de MQO agrupados e sob a hipótese nula, LM~χ2 com um 

grau de liberdade. Se esta estatística exercer o valor tabelado, a hipótese de heterogeneidade 

não observada é válida.  

3)Teste de Hausman objetivo testas efeitos fixos contra efeitos aleatórios 

Seja o vetor de estimativas de efeitos fixos e EÂ o vetor de estimativas de efeitos 

aleatórios, sob hipótese nula de: 

  0ˆˆ:0 =− EAEFh   (i.e. efeitos aleatórios é válido), a estatística: 

                                    EAEFEAEFEAEF VVH  ˆˆ)ˆ()ˆ('ˆˆ
1

−−−=
−

 (10) 

Possui distribuição χ2 com k-1 graus de liberdade. Se esta estatística exceder o valor 

tabelado deve-se utilizar o modelo de efeitos fixos. 

 

Especificação do modelo de análise 

 

 A especificação do modelo de análise, para fins deste estudo, está alicerçada na 

fundamentação teórico-empírica apresentada na Seção 1. Com este enfoque, assume-se a 

hipótese de que o número de votantes na CP é uma função linear múltipla do índice de 
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escolaridade adulta (IA), do Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) e do número total de 

eleitores registrados no TRE (NE), ou seja, 

NEPIBpcIACP ... 3210  +++=   (11) 

 Na equação (11) espera-se comportamento monotonicamente crescente para as 

variáveis independentes (IA, PIBpc e NE), quanto a sua influência na determinação da 

variável dependente (CP). Em outras palavras, isto significa que incrementos verificados no 

índice de escolaridade adulta, no Produto Interno Bruto per capita e no número total de 

eleitores titulados no TRE (doravante designados por “eleitores-TRE”), em determinado 

período e em certo (s) município(s), serão acompanhados por incrementos na participação de 

votantes na consulta popular. 

 A verificação destas questões implica em testar se os votantes com maiores graus de 

escolaridade e níveis de renda têm maior predisposição para comparecer ao pleito; e, no caso 

dos eleitores-TRE, se o efeito demonstração originado nos contingentes com maiores redutos, 

resulta em maior presença dos mesmos nas urnas. 

 O painel de dados utilizado é constituído por uma amostra dos vinte e cinco 

municípios circunscritos pelo COREDE Missões, referente ao período 2007-2013, 

selecionado em função da metodologia da consulta popular não ter sofrido alteração nesses 

anos. Os dados foram coletados no site da Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2016). 

A estimação envolve uma matriz de dados com 175 observações, 25 unidades de corte 

transversal e 7 intervalos de tempo, configurando um painel equilibrado. 

 Para evitar problemas de ruído e de multicolinearidade, os valores dos dados 

referentes à variável CP, são expressos em proporção de eleitores que participaram da 

consulta popular, com relação ao número de eleitores-TRE (NE), passando a mesma a ser 

designada por pCP;  e os valores do PIBpc e de NE, são exprimidos em logaritmos, ficando 

essas variáveis designadas como logPIBpc e logNE, respectivamente. 

 Diante destas transformações a equação do painel de dados a ser estimado, é 

                         itijtijtijtit NEPIBpcIApCP  ++++= .log.log.. 3210  (12) 

onde i = 1 ... 25, indica o i-ésimo município; t = 1 ... 7, indica o t-ésimo ano; e j = 1 ... 

3, indica a j-ésima variável explicativa;   é o vetor de efeitos específicos para cada município;   

,   e  são os parâmetros de regressão (a serem estimados) das variáveis explicativas IA, 

logPIBpc e logNE, respectivamente; e   é o termo residual. 
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RESULTADOS 

 

 A estimação da equação (12) foi realizada utilizando o software Gretl 1.9.10 (GRETL, 

2015) e testada para os modelos Pooled, de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resultados da estimação do modelo de regressão com dados em painel. 

Variáveis/ 

Estatísticas  

Modelo I 

Pooled 

Modelo II 

Efeitos Fixos 

Modelo III 

Efeitos Aleatórios 

Constante 0,464853 ** 

(2,567) 

0,0111 

4,73028 

(1,582) 

0,1157 

0,308496 

(1,078) 

0,2827 
IA 0,385209 * 

(1,738) 

0,0840 

0,367957 ** 

(2,510) 

0,0132 

0,352309 * 

(1,663) 

0,0982 
logPIBpc 0,0602078 

(1,568) 

0,1188 

0,183450 * 

(1,824) 

0,0702 

0,137231 *** 

(3,032) 

0,0028 
logNE -0,127632 *** 

(-2,953) 

0,0036 

-0,796048 * 

(-1,797) 

0,0744 

-0,211932 *** 

(3,828) 

0,0002 

R2 

Estatística F 

 

Akaike 

Schwarz 

Observações 

0,08589 

5,35636 

0,001503 

-54,32465 

-41,6651 

175 

0,4554 

9,0025 

1,64292e-005 

-96,971 

-8,3575 

175 

- 

- 

-50,05529 

-37,39615 

175 

 

Teste F(24,147) 

Teste  

Breusch-Pagan 

Teste Hausmann 

4,15666 

[3,4802e-008] 

34,2174 

[4,92858e009] 

8,82454 

[0,031717] 

  

Fonte: Saída do software Gretl 1.9.10 (GRETL, 2015).  

*** estatisticamente significante a 1%;   

** estatisticamente significante a 5%; e  

* estatisticamente significante a 10%. 

Nota: Os números entre parênteses são os valores calculados da estatística t de Student; e, os entre 

colchetes, são os p-valores. 

  

Da Tabela 2, depreende-se a rejeição da hipótese nula de que o modelo Pooled seja 

mais adequado do que o modelo de efeitos fixos (teste F de Snedecor); a rejeição da hipótese 

nula de que o modelo Pooled seja mais adequado do que o modelo de efeitos aleatórios (teste 

de Breusch-Pagan); e a rejeição da hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios seja 

consistente, assumindo-se a validação do modelo de efeitos fixos (teste de Hausmann). 

 No modelo de efeitos fixos, as variações ocorridas nos anos de 2015 a 2013 no índice 

de escolaridade adulta, no Produto Interno Bruto per capita e no número de eleitores-TRE, 
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foram responsáveis pela explicação de 45,54% (R2) da variação total ocorrida na proporção 

de votantes na consulta popular, no mesmo período. 

  Nesse modelo, todos os coeficientes de regressão das variáveis explicativas 

têm significâncias estatisticamente satisfatórias, entretanto os seus sinais esperados acontecem 

somente nos coeficientes do índice de escolaridade adulta e do Produto Interno Bruto per 

capita. Os sinais positivos dos coeficientes destas duas variáveis comprovam que, no período 

analisado, os incrementos na proporção de votantes na consulta popular estiveram 

impulsionados pelos aumentos verificados no índice de escolaridade adulta e no Produto 

Interno Bruto per capita.  

 Já, o sinal negativo acusado pelo coeficiente do número de eleitores-TRE, indica que 

os aumentos registrados neste contingente, não se refletiram em incrementos na proporção de 

votantes na consulta popular, no período analisado. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Planejamento Territorial descasado da participação democrática pode se tornar uma 

ferramenta de relativa eficácia, quando representa soluções “top-down”, que não expressam as 

reais necessidades da população frente as suas heterogeneidades locais e seus anseios. 

O processo de Consulta Popular é um significativo instrumento de cidadania ao 

possibilitar ao cidadão uma atuação bem mais ativa, transcendendo as práticas eleitorais e 

consequentemente revitalizando a democracia. 

Nessas condições, a participação democrática torna-se elemento fundamental nessa 

direção. No Estado do RS, essas experiências têm demonstrado bons resultados, os quais 

precisam ser corretamente entendidos para calibragem de seus requisitos de eficiência e de 

eficácia. 

 No presente estudo, com escopo destinado a contribuir nessa questão, comprovou-se 

que nos municípios circunscritos ao COREDE Missões para o período de 2005 a 2013, a 

relação do número de eleitores cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral - TRE, não se 

refletiram em incrementos na proporção de votantes na consulta popular, ou seja o tamanho 

da população dos municípios possui baixa signifância estatística na determinação de 

participação da Consulta Popular.  
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 Já as variáveis explicativas, Índice de Escolaridade Adulta e Produto Interno Bruto per 

Capita para o referido período, apresentaram graus de significâncias estatisticamente 

satisfatórias, contribuindo para explicar que municípios no qual a sua população possua maior 

renda e maior grau instrução adulta ajudam a impulsionar a participação na Consulta Popular. 

 Especulativamente, isso poderia ser atribuído a uma maior conscientização dos 

votantes dos municípios menores em número de eleitores-TRE.  

 As causas desse comportamento precisam ser particularmente estudadas, apara 

entender se a participação dos municípios menores está ligada a maior carência – que 

poderiam ser atendidas por tais recursos, melhor processo de geração de Capital Social é mais 

eficaz, ou se o baixo grau de participação dos municípios maiores é explicada por sua inferior 

capacidade de organização e coesão, ou mesmo se para tais os municípios tais recursos 

orçamentários são insignificantes para suas demandas. 
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CONSULTA POPULAR E ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL: UM ESTUDO 

RELACIONAL PARA O NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 

2006 A 2016  

 

POPULAR CONSULTATION AND FIRJAN FISCAL MANAGEMENT INDEX: A 

RELATIONAL STUDY FOR THE NORTHWEST OF RIO GRANDE DO SUL STATE, IN 

THE PERIOD FROM 2006 TO 2016. 

 
Luis Cláudio Villani Ortiz50 

Vilmar Antonio Boff51 

Ronaldo Leão de Miranda52 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 
 

Resumo: O estudo aborda a temática da Consulta Popular e do índice FIRJAN de Gestão 

Fiscal. O referido estudo relacional busca identificar uma possível vinculação da participação 

democrática a partir da Consulta Popular (CP) com o índice de Gestão Fiscal, na hipótese de 

que a participação popular possa se expressar uma forma de controle social. Tem-se então 

como objetivo geral deste trabalho, avaliar se a participação na Consulta Popular dos 

municípios dos COREDEs Missões, Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste do Rio Grande 

do Sul, possuem algum impacto nos resultados do índice FIRJAN de Gestão Fiscal, no 

período de 2006 a 2016. Metodologicamente trata-se de um estudo descritivo, explicativo, 

avaliativo, bibliográfico, estudo de caso. Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados 

junto ao site da consulta popular, Rio Grande do Sul, e o site da FIRJAN. Como resultado 

desta pesquisa, verificou-se que nos três COREDEs os municípios com maior participação na 

CP são aqueles com os melhores Índices de Gestão Fiscal. Contudo, o estudo seja apenas um 

start, para um futuro estudo mais robusto o qual inclua um tratamento estatístico pertinente, os 

resultados são motivadores. 

 

Palavras-chave: Consulta Popular. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal. Coredes. Gestão dos 

Recursos Públicos. 

 

 

 

 

 

Abstract: The study discusses the theme of the Popular Consultation and the FIRJAN index 

of Public Management (IFGF). This relational study seeks to identify a possible link between 

democratic participation based on the Popular Consultation (CP) and the IFGF, assuming that 

popular participation can express a form of social control. The main objective of this study is 
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to evaluate whether the participation in the Popular Consultation of the municipalities of 

COREDES Missões, Colonial Northwest and Northwest Frontier of Rio Grande do Sul state 

has some impact on the results of the IFGF, in the period of 2006 to 2016. Methodologically, 

this is a descriptive, explanatory, evaluative, bibliographic, case study. The data used in this 

research were collected from the site of the popular consultation of Rio Grande do Sul, and 

the FIRJAN website. As a result of this research, it was verified that in the three COREDEs 

the municipalities with the highest participation in the CP are those with the best Tax 

Management Indexes. However, the study is only a start, for a more robust future study which 

includes a relevant statistical treatment, the results are motivating. 

 

Keywords: Popular Consultation. FIRJAN Index of Public Management. Regional 

Development Councils. Territorial Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A administração pública está fortemente ligada à contabilidade, pois é através dela que 

se pode oferecer ao gestor público as informações necessárias, para que o mesmo possa tomar 

decisões gerenciais eficientes e eficaz e desta forma obter êxito. Neste sentido como se está 

discutindo administração pública e contabilidade, nesta dualidade existe o cidadão no qual 

está presente de forma direta e indireta nas decisões a partir de instrumentos democráticos de 

participação popular. Essa participação pode ser compreendida como um ato legítimo de 

controle na gestão fiscal dos recursos públicos. Nesta perspectiva de participação 

democrática, Cordoba (2010) expressa com muita categoria a riqueza dessa participação:  

“Thisis why we must advocate an intensification of democracy, a model of 

participatory democracy, and trust in the rules of democratic play. The public 

interest would there by be the result of a sociopolitical debate on the objectives and 

priorities of society. If we conclude that the public interest can only be the result of 

the ordering of real priorities through a sociopolitical process free of special 

interests, we could agree that planning procedures, as a method of political decision, 

should in corporate the appropriate mechanisms to make it possible for it to reflect 

the public interest” (CÓRDOBA, 2010. p.384).  

Partindo desses preceitos, o presente artigo pretende avaliar de forma relacional a 

participação dos eleitores do Noroeste do Rio Grande do Sul na Consulta Popular dos 

municípios dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento das Missões, do Noroeste Colonial 

e da Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul, e os resultados sobre a Gestão Fiscal das 

respectivas municipalidades, variável essa expressa pelo índice FIRJAN de Gestão Fiscal, 

para o recorte temporal de 2006 a 2016. Metodologicamente trata-se de um estudo descritivo, 

explicativo, avaliativo, bibliográfico e estudo de caso. Os dados utilizados nesta pesquisa 

foram coletados junto ao site da Consulta Popular e Secretária da Planejamento e Gestão do 

Governo do Rio Grande do Sul, e o site da FIRJAN. Os dados foram analisados de forma 
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qualitativa e quantitativa, buscando a partir deste recorte avaliar se existe ou não alguma 

conexão nos resultados das respectivas variáveis. 

Assim, avaliar possíveis vínculos entre o grau da participação democrática e os 

instrumentos de controle e gestão municipal, permitem avaliar condições que possam 

contribuir no processo sistemático de geração de valor aos stakeholders da administração 

pública. A avaliação possibilita gerar conhecimento do ponto de vista da gestão fiscal e 

prováveis ações de controle social. Ações públicas como a Consulta Popular são mecanismos 

significativos na criação de um ambiente em que a população possa participar de forma ativa, 

desencadeando assim a consciência e o controle fiscal perante o desenvolvimento municipal. 

Quanto aos mecanismos de gestão fiscal, do qual se encontra a Contabilidade Pública, como 

ferramenta de controle e planejamento são fundamentais no processo de uma gestão pública 

eficiente, principalmente no caso brasileiro, onde o cenário da governança pública municipal 

se defronta com escassez de recursos financeiros  

Portanto, este trabalho está dividido em cinco partes, sendo elas a introdução, o 

referencial teórico, no qual aborda questões teóricas ligadas a contabilidade governamental na 

gestão dos recursos públicos, a lei de responsabilidade fiscal – LRF e o índice FIRJAN de 

Gestão Fiscal. A terceira parte aborda os procedimentos metodológicos, logo parte-se para a 

quarta parte, esboçando os principais resultados encontrados, atendendo assim o objetivo 

proposto. Na penúltima seção encontra-se as principais conclusões e por fim as referências 

bibliográficas. 

 

 Contabilidade Governamental na Gestão dos Recursos Públicos 

 

O conceito de governança pública originou-se do termo governança corporativa, o 

qual vem da expressão inglesa corporate governance. Desde então, a contabilidade 

governamental como um braço da governança é considerada uma ciência contábil que está 

voltado para registrar, controlar e demonstrar os fatos que afetam o patrimônio de uma forma 

geral da União, Estados e Municípios, bem como também de suas autarquias, fundações, 

dentre outras de direito público interno. Legitimando está caracterização, Angélico (2009, p. 

107) salienta que a “Contabilidade Pública é a disciplina que aplica, na administração pública, 

as técnicas de registros e apurações contábeis em harmonia com as normas gerais do Direito 

Financeiro”. No Brasil a Contabilidade Pública baseia-se principalmente na Lei 4.320/64, 
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onde no Art. 1º estabelece que esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição 

Federal. Desse modo:  

A Contabilidade Pública se presta a coletar, registrar e controlar os atos e fatos que 

afetam o patrimônio público, com destaque para os atos e fatos de natureza 

orçamentaria. Assim, de acordo com o art. 83 da Lei n° 4.320/64 a Contabilidade 

evidenciara perante a Fazenda Pública a situação de todos aqueles que, de algum 

modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens 

pertencentes ou confiados a Administração Pública. (LIMA e CASTRO, 2007, p. 3 - 

4). 

 

Corroborando (SILVA,2013, p.69) discorre que: 

Enquanto a Contabilidade Empresarial se esmera na apuração do resultado 

(lucro/prejuízo), a Contabilidade Governamental procura estudar a atividade 

financeira do Estado, compreendendo o estudo da receita, da despesa, do orçamento 

e do credito público e ainda executa análise do fluxo financeiro dos recursos 

indispensáveis à satisfação das necessidades e ao desenvolvimento do Estado.  

 

Nesta perspectiva, a contabilidade e a administração pública caminham juntas, para 

que assim se possa dar respostas de forma transparente a sociedade civil. De acordo com 

Kohama, (2014): 

A Contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem 

por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que 

afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de 

direito público interno, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

através de metodologia especialmente concebida para tal, que utiliza de contas 

escrituradas segundo normas especificas que constituem o Sistema Contábil Público. 
(KOHAMA, 2014, p. 25). 

 

Portanto, diante destas abordagens, pode-se salientar que o setor público tem o desafio 

de verificar com responsabilidade ética, vários conjuntos de princípios e elementos que 

podemos considerar como uma estrutura base de governança.Neste aspecto, para manter o 

equilíbrio das finanças públicas, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de acordo 

com a Lei complementar n. 101 de 2000, onde se estabelece algumas normas gerais sobre as 

finanças públicas, na qual são impostas aos três níveis do governo, Federal, Estadual e 

Municipal. 
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Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ou Lei Complementar n° 101, entrou em 

vigor em 04 de maio de 2000, cujo objetivo era limitar o endividamento da União dos Estados 

e Municípios, tendo em consideração os princípios básicos de responsabilidade fiscal.Na 

discussão sobre o ponto de vista jurídico da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a origem 

no Brasil decorre da previsão expressa contida no artigo 163 da Constituição Federal de 1988, 

onde se coloca no: 

Art. 163. Lei Complementar disporá sobre: 

 I - finanças públicas; 

 II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo Poder Público;  

III - concessão de garantias pelas entidades públicas;  

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;  

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;  

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;  

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

Perante o exposto, consta no art. 1º § 1º da LRF, que a responsabilidade na gestão 

fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 

de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 

renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Diante da exposição das disposições 

preliminares, vale destacar ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao seu 

planejamento, atende a também Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei Orçamentaria 

anual – LOA e também a Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas. 
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Dessa forma, diante da LRF, se legitima a ideia de que na administração pública, o 

orçamento público é a variável mais importante para uma gestão eficiente e transparente. 

Neste sentido, para Doia (2016): 

A lei de Responsabilidade Fiscal vem ao encontro dos anseios da sociedade 

brasileira, que de há muito tempo clama por uma Administração Pública 

transparente, voltada para atender as necessidades e os objetivos dos cidadãos, 

revestida de eficiência e eficácia e cujos resultados possam evidenciar um 

desempenho de alta qualidade. (DOIA, 2016 p.24) 

 

Além disso, Pereira (2010) discorre que, 

o propósito da LRF é elevar a transparência na gestão do gasto público, permitindo 

que os mecanismos de mercado e o processo político sirvam como instrumento de 

controle e punição dos governantes que não agirem de maneira correta. Ao mesmo 

tempo, espera-se que os bons administradores sejam premiados com o 

reconhecimento da população e do mercado, inclusive com maior acesso a crédito, 

(PEREIRA, 2010, p. 236). 

 

De acordo com Mendes (2005, p. 78 - 79), “a LRF é considerada pelos estudiosos um 

marco em matéria de finanças públicas no Brasil, pois vem disciplinar a responsabilidade na 

gestão dos recursos públicos nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em todas 

as esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal)”. Desse modo, após a vigência da lei e 

as práticas de responsabilidade fiscal adotada por governos, resta a dúvida se a LRF está 

sendo de fato um instrumento de equilíbrio fiscal, tendo assim como indicador para medir a 

gestão fiscal o índice FIRJAN, tema este que será abordado na temática seguinte.  

 

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal  

 

Embora existam sistemáticas críticas ao processo de avaliação por índices, Siedenberg 

(2003) enfatiza que é por meio deles que se analisa e se avalia os pontos fortes e fracos, os 

sucessos ou fracassos das políticas e estratégias de desenvolvimento dos territórios. Desta 

forma, afirma que a utilização de indicadores em séries temporais históricas regulares é 

necessária para permitir análises e comparações municipais e inter ou intra regionais. Nesse 

contexto, o índice FIRJAN tem o potencial de tornar-se uma ferramenta de controle social que 

com o objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior 

aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões 

dos gestores públicos quanto à alocação dos recursos.  
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Lançado em 2012, o IFGF traz o debate sobre um tema de grande importância para o 

país: a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. O 

índice é construído a partir dos resultados fiscais das próprias prefeituras – informações de 

declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). Composto por cinco indicadores – Receita Própria, Gastos com Pessoal, 

Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida –, o IFGF tem uma metodologia que permite tanto 

comparação relativa quanto absoluta, isto é, o índice não se restringe a uma fotografia anual, 

podendo ser comparado ao longo dos anos. Dessa forma, é possível especificar, com precisão, 

se uma melhoria relativa de posição em um ranking se deve a fatores específicos de um 

determinado município ou à piora relativa dos demais (FIRJAN, 2018).  

Quanto a metodologia de cálculo do índice, o IFGF tem uma leitura dos resultados 

bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor 

a gestão fiscal do município no ano em observação. A figura 1, ilustra a matriz avaliativa da 

metodologia do índice FIRJAN.  

 

Figura 1: Matriz avaliativa da metodologia do índice FIRJAN. 

 
Fonte: Site FIRJAN. 

 

Perante estas condições, é possível argumentar que os indicadores de desenvolvimento 

são instrumentos importantes para guiar a evolução e a avaliação das políticas públicas nos 

diversos segmentos da sociedade civil. Diante das discussões teóricas, parte-se para os 

procedimentos metodológicos, abordando os procedimentos e ferramentas utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

Processos Democráticos Participativos – Consultas Populares e Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento -COREDE 

 

No Brasil, a partir do início do século XXI, os gestores públicos despertaram para a 

importância da participação democrática como instrumento de governança territorial. A partir 
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de então, políticas públicas foram criadas/estabelecidas diferenciadas formas impulsionassem 

a participação cidadã, apoiando a construção de caminhos para a gestão e consequentemente o 

desenvolvimento dos territórios. 

Desta forma ao abordar o tema democracia, com especial interesse na democracia 

representativa, consideram-se as cinco formas de participação populares autônomas e 

reconhecidas pelo sistema constitucional brasileiro: (1) a Consulta Popular; (2) a iniciativa 

popular na proposição de projetos de lei; (3) o Plebiscito; (4) o Referendo; e (5) a Ação 

Revocatória de mandato.  

Resumidamente, a Consulta Popular é usada quando importantes decisões públicas são 

tomadas, podendo ser praticada periodicamente a cerca de um tema. A iniciativa popular 

ocupa-se da proposição de projetos de lei, a qual está prevista nas três instâncias políticas da 

Federação. Já o Plebiscito, segundo Tavares (2000), coloca os cidadãos diante de uma decisão 

dicotômica implicando uma grande simplificação das questões políticas envolvidas, mas 

constitui-se um requisito para “as decisões que envolvem criação, incorporação, fusão, 

subdivisão e desmembramento de Estados e municípios” (Tavares, 2000, p. 135).  

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDEs foram instituídos através da 

Lei Nº10.283, de 17 de outubro de 1994, tendo por objetivo, conforme artigo segundo: 

“A promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da 

integração dos recursos e das ações do governo na região, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população, a distribuição equitativa da riqueza produzida, a permanência do homem 

em sua região e a preservação e recuperação do meio ambiente”.  

Da mesma forma, na mesma Lei Nº 10.283, foram definidas como atribuições dos 

COREDEs: 

“  I- promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional no 

diagnóstico de suas necessidades e pontecialidades, para a formulação e implantação das 

políticas de desenvolvimento integrado da região; 

 II - elaborar os planos estratégicos de desenvolvimento regional; 

 III - manter espaço permanente de participação democrática, resgatando a cidadania, 

através da valorização da ação política;  

IV - constituir-se em instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme 

estabelece o artigo 149, parágrafo 8º da Constituição do Estado;  
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V-  orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho das ações dos 

Governos Estadual e Federal na região;  

VI - respaldar as ações do governo do Estado na busca de maior participação nas 

decisões nacionais”.  (Rio Grande do Sul, 1994). 

A partir dessa normativa legal, os conselhos devem ser compreendidos como fóruns 

regionais de discussão sobre estratégias, políticas e ações que visam o desenvolvimento 

regional, constituídos como pessoas jurídicas de direito privado, organizados sob a forma de 

associações civis sem fins lucrativos, com constituição jurídica própria em cada região, no 

qual o sistema operativo ocorre via realização de reuniões plenárias e assembleias, que são 

realizadas de forma ordinária ou extraordinária, em conformidade com o estatuto social 

próprio. 

Atualmente existem 28 COREDEs articulam-se no estado em Nove Regiões 

Funcionais de Planejamento, sendo suas delimitações territoriais determinadas critérios de 

homogeneidade econômica, ambiental e social e na adequação das variáveis correspondentes 

de identificação das polarizações, demonstrada na figura 01. 

Büttenbender et Al (2011) observam que o estabelecimento dos COREDEs foi 

resultado de uma construção institucional a fim de fortalecer a sinergia entre a população  e as 

ações do governos do estado como forma de  integrar a sociedade no processo de gestão 

pública.  

Embora esse processo tenha relevância e significativa efetividade dos COREDEs, 

Büttenbender et Al (2011) argumentam que para os COREDEs é necessário o fortalecimento, 

o aprendizado e o desenvolvimento da capacidade de gerenciar conflitos e interesses políticos, 

institucionais, sociais e corporativos emergentes, articulando-os com as potencialidades e 

oportunidades no qual do território, através da busca à excelência da gestão pública. 

 

Região Noroeste do Rio Grande do Sul 

 

A região territorial que abrange o Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 

dados da Fundação de Economia e Estatística (2017) é representada pela Região Funcional de 

Planejamento 7, composta por quatro Conselhos Regionais de Desenvolvimento: o COREDE 

Missões - CM, (compreende uma área de 12.855,5 km ., formada por vinte e cinco 

municípios, possuindo 251.593 habitantes e 19,1 hab/km² de densidade demográfica), o 
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COREDE Noroeste Colonial - CNC (compreende uma área de 5.168,0 km²., formada por 

onze municípios, possuindo 178.918 habitantes e uma densidade demográfica de 32,7 

hab/km² (FEE - 2017), pelo COREDE Fronteira Noroeste - CFN (compreende uma População 

Total de 210.564 habitantes em uma área de 4.689,0 km², possuindo uma densidade 

demográfica de 43,3 hab/km² e o COREDE Celeiro ( abrange uma População Total de 

144.442 habitantes, em uma área de 4.743,0 km² com uma densidade demográfica de 29,7 

hab/km².  

Nessa pesquisa os autores optaram por utilizar a amostra dos três primeiros COREDEs 

em virtude de duas variáveis: semelhanças socioeconômica entre os três primeiros COREDEs 

- fortalecendo a ideia da territorialidade e a carência de dados do COREDE Celeiro quanto a 

evolução histórica da participação dos eleitores na CP. 

Em termos de representatividade estadual a região definida pelos autores possui cerca 

de 5,68% da população do Estado do RS, 8,95% dos eleitores do Estado e a área que abrange 

o território delimitado representa 8,45% do território estadual e em termos de produção 

estimada pelo PIB, os três COREDEs responderam em 2015 por 5,5% da produção interna 

bruta do RS. 

 

Figura 02 – Distribuição Geográfica dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento no 

Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: Adaptado de SEPLAG (2010). 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para delinear a pesquisa se utilizou a taxionomia apresentada por Vergara (2010) na 

qual classifica a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios: 
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Quantos aos fins, descritiva, explicativa e avaliativa. Descritiva, pois descreveu 

abordagens relacionadas a contabilidade governamental na gestão dos recursos públicos, Lei 

de Responsabilidade Fiscal – LRF e Índice FIRJAN de gestão fiscal. Tem-se ainda como 

aporte na descrição, a análise dos resultados encontrados sobre a relação consulta popular e o 

índice FIRJAN.  Para Gil (2010) este tipo de pesquisa tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população, tendo como finalidade a identificação de possíveis 

relações entre as variáveis. 

Explicativa, pois visa apontar os números reais da consulta popular e do índice 

FIRJAN, fazendo assim um link com as discussões teóricas abordada no decorrer deste 

trabalho. Gil (2010) classifica que a pesquisa explicativa busca um aprofundamento do 

conhecimento com a realidade, tendo uma finalidade de explicar a razão, o porquê das coisas. 

Avaliativa, pois visa avaliar a relação existente entre consulta popular e índice 

FIRJAN. Para Aguilar e Ander – Egg, (1994) uma pesquisa avaliativa só tem sentido de 

ocorrer se for relevante socialmente e principalmente se tratar de um problema significativo, e 

de interesse do pesquisador e dos sujeitos pesquisados. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa está classificada como bibliográfica e 

estudo de caso. Bibliográfica, pois para embasar a pesquisa se fez necessário a consulta de 

livros, artigos especializados no tema em questão, materiais disponibilizados na internet, 

portais de busca (Portais de Periódico da CAPES), dentre outros instrumentos de pesquisa. 

Vergara (2010, p. 43) “descreve que a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado, em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas e 

com material acessível ao público em geral”. 

Estudo de caso, pois o estudo se utilizou de dados de municípios pertencentes aos 

COREDEs Missões, Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste, no qual estavam disponíveis nos 

sites tanto da consulta popular quanto da FIRJAN. Segundo Yin (2014), busca-se com o 

estudo de caso apreender a totalidade de uma situação e criativamente descrever, compreender 

e interpretar a complexidade de um caso concreto. 

O universo ou o corpo de análise da pesquisa foram os municípios pertencentes dos 

COREDES missões, noroeste colonial e fronteira noroeste e a amostragem dos dados 

concentra-se na verificação dos resultados encontrados entre a relação Consulta Popular e 

índice FIRJAN de Gestão Fiscal. A técnica utilizada para a coleta dos dados se deu através da 
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verificação dos percentuais de participação da consulta popular e dos valores de 0 a 1 no 

índice FIRJAN de Gestão Fiscal.  

O tratamento dos dados se deu de forma qualitativa e quantitativa, por meio da análise 

de conteúdo e cruzamento de dados através do software Excel, para que assim se pudessem 

legitimar os objetivos propostos. Quanto ao tratamento qualitativo, Bardin (2011) salienta que 

a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicações que, 

por intermédio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, 

possibilita a inferência de conhecimentos relativos às variáveis inferidas das mensagens.  

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

A respectiva seção passa a analisar os dados obtidos e os resultados encontrados, a 

partir da hipótese criada de que poderia haver uma relação entre o nível de participação dos 

eleitores na Consulta Popular e a qualidade da Gestão Fiscal no recorte territorial definido. A 

justificativa para tal hipótese seria a de que eleitores mais comprometidos com a democracia, 

representado pelo percentual de participação na CP, teriam ações mais efetivas no controle 

social, forma ou informal das gestões públicas da esfera municipal, gerando um efeito 

positivo no sentido dos gestores conduzirem o processo de gestão fiscal de maneira mais 

eficiente.  

 

Tabela 01 – Percentual de Participação dos Eleitores na Consulta Popular e Indice FIRJAN de 

Gestão Fiscal para os COREDEs Missões, Fronteira Noroeste e Noroeste Colonial, período 

2006-2016. 

 

 
Fonte: FIRJAN (2017), SEPLAN (2017). 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CP 19,65% 18,26% 7,86% 13,22% 22,51% 26,11% 25,83% 23,47% 22,61% 28,80% 19,37% 8,11%

IFGF 0,5254 0,5616 0,5559 0,6013 0,5350 0,5638 0,5464 0,5327 0,4818 0,4752 0,4250 0,5008

CP 18,76% 6,54% 5,67% 13,43% 18,15% 29,22% 20,09% 22,23% 24,45% 33,08% 18,94% 14,60%

IFGF 0,5707 0,6358 0,6234 0,6527 0,5667 0,5992 0,5766 0,5462 0,5277 0,5465 0,4622 0,5404

CP 19,93% 16,69% 15,61% 13,80% 23,47% 23,82% 20,43% 23,12% 25,54% 32,98% 14,57% 9,15%

IFGF 0,6075 0,6372 0,6610 0,6408 0,6128 0,6253 0,6335 0,6202 0,5350 0,6003 0,5500 0,5661

Missões

Fronteira Noroeste

Noroeste Colonial

Média 

Período
VARIÁVELREGIÃO - COREDE

PERÍODO
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O grau de eficiência da Gestão Pública aqui seria representado pelos índices de IFGF. 

O período de análise foi entre os anos de 2006 e 2016 e sua escolha ocorreu em virtude da 

disponibilidade e coerência de dados. 

Os dados demonstram que a participação dos eleitores na CP para os anos de 2006 a 

2016, para a região em análise nunca ultrapassou o percentual dos 35%, sendo a região com 

maior participação ocorreu pela FN no ano de 2014 atingindo o percentual de 33,08%. 

A mesma região também foi a responsável pelo menor percentual de participação na 

CP, ocorrendo tal evento em 2007 com uma representatividade de 5,67%. Em termos médios 

a região do COREDE NC foi o que obteve a melhor média no período todo com um 

percentual de 19,93%, seguido da região das Missões com 19,65% e o NC com 18,76%. 

 Quanto a possível volatilidade na participação dos eleitores, perante uma avaliação 

pelo instrumento do Desvio Padrão - DP, confirma-se a linearidade da participação do NC 

(conjuntamente com a melhor média), pois o mesmo obteve um DP de 6,72%, enquanto que a 

região das Missões apresentou DP de 7,15% e FN de 6,53%. Através da confluência dos 

dados tratados temos a evidência da maior linearidade de participação da região do NC. 

 No que tange ao IFGF temos que a região que apresentou a melhor média dos IFGFs 

no período dos onze anos de análise foi o NC, com índice médio de 0,675, enquanto que FN e 

Missões tiveram como média 0,5707 e 0,5254 respectivamente. Da mesma forma NC, 

Missões e FN na devida ordem foram os que apresentaram volatilidade de 4,05%, 5,02% e 

5,51%. 

 Diante de tais aproximações poderia-se afirmar que existe relação entre tais dados? 

 Para aprofundar a busca por essa resposta, os pesquisadores selecionaram nas três 

regiões os três municípios com maior e menor média de IFGF, bem como os três municípios 

com as maiores e menores médias participações na CP, para o período em análise. 

Para confrontar tais possíveis ligações, os pesquisadores optaram por tratar os dados 

apenas em índices (transformando os valores % em índices), visando uma melhor 

representação visual gráfica. Os índices de IFGF nos gráficos são representados por 

marcadores quadrados e os dados da participação da CP, representados por marcadores em 

formato de losango. Os resultados obtidos por COREDE são apresentados graficamente nas 

três próximas figuras. 

Na figura 03, apresentamos na mesma representação gráfica os índices dos municipais, 

relativos ao IFGF, marcador quadrado e os índices de participação na Consulta Popular com 
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marcador em formato de losango. Nessa demonstração é apresentada a média do índice da 

respectiva região e dos respectivos municípios com os melhores índices (no eixo vertical, 

mais próximos a 1) e os piores índices mais próximos a zero. O IFGF médio do COREDE 

Missões 0,5254, os dois municípios com piores índices foram Garruchos (marcador cor 

amarelo) e Sete de Setembro com índices médios de 0,4804 e 0,5603 respectivamente. Os 

dois melhores resultados médios ficaram com Rolador (marcador verde) e Salvador das 

Missões (marcador preto) com 0,6515 e 0,6197 respectivamente. Na mesma figura podemos 

visualizar a participação dos eleitores na CP dos três municípios com maior e menor 

participação democrática.  

 

Figura 03 – Representação Gráfica dos índices médios de Votação na Consulta Popular e 

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal do COREDE Missões e municípios selecionados, período 

2006-2016. 

 
Fonte: Autores a partir de dados da FIRJAN (2017) e SEPLAN (2017). 

 

Os dois municípios com maior participação média na CP do COREDE Missões foram 

Salvador das Missões (média de participação de 0,4368, indicando um percentual médio de 

43,68%) e Rolador (com índice de participação média de 0,3753, representando o percentual 

de 37,53%) ambos representados na figura por losangos pretos e verdes respectivamente. 

Em relação aos dados do COREDE FN, os dados do período 2006 a 2016, segue-se o 

mesmo método da figura anterior, no qual os marcadores em vermelho representam as médias 

do COREDE FN (losango representa média da participação popular na CP  e marcador 

quadrado média do IFGF do respectivo COREDE). 
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Os dados demonstram que os dois municípios com os melhores índices médios de 

IFGF foram Nova Candelária (marcador quadrado branco) e Santa Rosa (marcador azul) com 

índices de 0,7445 e 0,6294 respectivamente para uma média da região de 0,5707 (marcador 

vermelho).  

 

Figura 04 – Representação Gráfica dos índices médios de Votação na Consulta Popular e 

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal do COREDE Fronteira Noroeste e municípios selecionados, 

período 2006-2016. 

  
Fonte: Autores a partir de dados da FIRJAN (2017) e SEPLAN (2017). 

 

Os municípios com menores índices foram Independência 0,4462 (marcador amarelo) 

e Santo Cristo 0,5676 (marcador verde). Quando o viés de análise recai sobre participação na 

CP da referida região, tem-se que Nova Candelária e São José do Inhacorá com as maiores 

médias (0,4961- 49,61% e 0,4575- 45,75% respectivamente) e os municípios com menores 

médias de participação foram Santa Rosa (marcador  azul, representando 0,1163 = 11,63%) e 

Santo Cristo (marcador verde, indicando participação de 0,1253 = 12,53%). 

Em relação aos resultados do COREDE Noroeste Colonial – NC, quando avaliado o 

IFGF temos que apenas os municípios de Nova Ramada e Bozzano, apresentaram índices 

superiores a média da região, e conjuntamente com o município de Joia, são as três 

municipalidades que apresentaram as três melhores médias do período. Já os municípios de 

Ajuricaba, Catuípe e Panambi apresentaram as menores médias do índice, em ordem 

crescente. 
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Figura 05 – Representação Gráfica dos índices médios de Votação na Consulta Popular e 

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal do COREDE Fronteira Noroeste e municípios selecionados, 

período 2006-2016. 

 
 Fonte: Autores a partir de dados da FIRJAN (2017) e SEPLAN (2017). 

 

Quando a analise se baseia nas médias de participação popular na CP, temos que os 

municípios com melhores médias são Nova Ramada, Bozzano e Ajuricaba e as localidades de 

Joia, Catuípe e Panambi apresentaram as menores médias dessa variável. 

 

Considerações Finais 

 

Embora a ideia do artigo seja uma abordagem inicial sobre a temática comparativa, 

com objetivos maiores de aprofundamento sobre o escopo, consegue-se de forma incipiente 

construir algumas visões sobre a hipótese arquitetada, de que as médias de participação 

popular - representando a ação dos atores sociais como agentes de controle social das contas 

públicas e da, pudessem contribuir para a qualidade da gestão pública, expressa pelo Índice 

FIRJAN de Gestão Fiscal. Dessa forma a hipótese era de que maiores percentuais de 

participação na CP na esfera municipal, pudessem resultar em maiores índices de IFGF, pela 

atuação de controle da sociedade. 

Na região das Missões os dois municípios com as duas melhores médias na CP, foram 

os dois com melhores médias de IFGF do período, no qual o município de Sete de Setembro 

(terceira melhor participação na CP) apresentou a segunda menor média de IFGF, enquanto 

que São Miguel das Missões, com a segunda menor participação na CP, obteve o terceiro 
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melhor índice de IFGF médio.  O município de Garruchos, com cerca de 3.000 hab., obteve a 

menor media de participação na CP e respectivamente apresentou a menor média de IFGF 

para o respectivo período. 

A realidade da região FN, apresentada pelos dados, indicam os dois municípios com 

menores médias de participação na CP, foram os mesmos que apresentaram as menores 

médias de IFGF da região no período. Para o caso dos três municípios com melhores 

participações na CP, os dados apresentam resultados diferenciados. Nova candelária que teve 

a melhor média na CP foi o município com melhor IFGF.  São José do Inhacorá que teve a 

segunda melhor participação na CP esteve presente no grupo dos três municípios com 

menores IFGF. Porto Mauá, cidade que faz fronteira com a Argentina, apresentou a terceira 

melhor participação na CP e a terceira melhor média de IFGF da região para o período. 

Os dados do COREDE NC demonstram que os dois municípios com maiores médias 

na CP, foram os municípios que apresentaram as melhores médias de IFGF, contudo 

Ajuricaba que apresentou a terceira melhor média de participação na CP, apresentou a menor 

média do IFGF da região. Os dois municípios com menores médias na CP, estiveram presente 

no grupo dos três municípios com menores IFGF do período. 

 Dessa forma, como dito anteriormente, que existe a necessidade de um tratamento 

estatístico para tal análise, pode-se verificar que entre as três regiões estudadas, os municípios 

com menores participações na CP, em dois casos foram os municípios com menores índices 

médios de IFGF. Da mesma forma, os três municípios com maiores participações médias na 

CP, nas três regiões, prevaleceram como as melhores médias de IFGF em duas regiões. Diante 

desses resultados iniciais, podemos suscitar que possivelmente existe uma relação positiva 

entre as duas variáveis. Dessa forma, o próximo passo dos pesquisadores é fazer as devidas 

relações estatísticas na busca da corroboração de tal hipótese. 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar as concepções tradicionais de desenvolvimento 

e, também, como a matriz colonial europeia influenciou o desenvolvimento dos países latino-

americanos. Para isso, por meio do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, articula-se 

conceitos teoricamente consolidados no campo da economia, das ciências sociais, da ecologia 

e do direito com o processo histórico que desencadeou a crise que se estabeleceu nas esferas 

ambiental, econômica, política, social e cultural na América Latina. Tendo em vista os 

dilemas socioambientais, tais como as catástrofes naturais e o contexto de desigualdades 

socioeconômicas que o continente latino-americano tem experimentado atualmente, mostra-se 

urgente a necessidade de repensar as políticas de desenvolvimento a serem adotadas pelos 

Estados. Nessa perspectiva, entende-se que o Bem Viver, conceito advindo dos saberes dos 

povos originários latino-americanos e consolidado nas constituições do Equador (2008) e da 

Bolívia (2009), se constitui como uma alternativa ao modelo de desenvolvimento 

convencional. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Colonialidade. América Latina. Bem Viver. 

 

 

Abstract: The present article aims to analyze the traditional conceptions of development and 

how the European colonial matrix influenced the development of Latin American countries. 

For this, through the deductive method and the bibliographical research, it articulates 

theoretically consolidated concepts in the field of economics, social sciences, ecology and law 

with the historical process that triggered the crisis that was established in the environmental, 

economic, political, social and cultural development in Latin America. In view of socio-

environmental dilemmas, such as natural disasters and the context of socio-economic 

inequalities that the Latin American continent has experienced today there is an urgent need 

to rethink the development policies to be adopted by the States. In this perspective, it is 

understood that Well Living, a concept derived from the knowledge of the Latin American 
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native peoples and consolidated in the constitutions of Ecuador (2008) and Bolivia (2009), 

constitutes an alternative to the conventional development model. 

 

Keywords: Development. Coloniality. Latin America. Well Living. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca indiscriminada e inconsequente por um suposto desenvolvimento, entendido, 

na verdade, exclusivamente como crescimento econômico tem impactos socioambientais 

muito graves, pois desconsidera que esse progresso se dá às custas do fracasso de outros 

países e de uma degradação ambiental possivelmente irreversível. 

Esse foi o modelo de desenvolvimento que se consolidou na América Latina, ao logo 

da história. Tradicionalmente apontado como padrão, é marcado pela colonialidade e pela 

insustentabilidade socioambiental. Nesse sentido, a região viu seus recursos naturais, sua 

força de trabalho e seu potencial de consumo serem explorados aos limites de uma crise 

sistêmica que evidencia o fato de que a Terra não suportará essa realidade por muito mais 

tempo. Em razão disso, é inadiável a tarefa de pensar outras formas de existir no planeta, 

capazes de reduzir as desigualdades entre Norte e Sul. 

Nessa perspectiva, o presente artigo objetiva analisar as concepções tradicionais de 

desenvolvimento e, também, como a matriz colonial europeia influenciou o desenvolvimento 

dos países latino-americanos. Para isso, faz-se necessário, por meio do método dedutivo e da 

pesquisa bibliográfica, articular conceitos teoricamente consolidados no campo da economia, 

das ciências sociais, da ecologia e do direito com o processo histórico que desencadeou a crise 

que se estabeleceu nas esferas ambiental, econômica, política, social e cultural na América 

Latina. 

O texto estrutura-se em três partes: A primeira aborda, o modelo padrão de 

desenvolvimento, entendido como avanço econômico, aferido por indicadores tais como o 

Produto Interno Bruto (PIB), a inflação e a capacidade de consumo das pessoas, discorre 

sobre a ideia de sustentabilidade impulsionada após a Conferência de Estocolmo, em 1972, e, 

finalmente, sobre a necessidade de repensar esses paradigmas. A segunda, tecerá 

considerações a respeito da manutenção da matriz colonial de poder na América Latina, como 

ela influencia a região até os dias de hoje, os desafios que ela impõe ao desenvolvimento, 

além de analisar as consequências socioambientais de tal lógica colonial nos países latino-
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americanos. Na terceira parte, analisa o Bem Viver, como previsto nas Constituições do 

Equador (2008) e da Bolívia (2009), enquanto alternativa aos modelos convencionais de 

desenvolvimento, verificando-se o potencial desse ideal em impulsionar uma virada 

paradigmática e estabelecer um novo ciclo civilizatório. 

 

 CRESCIMENTO ECONÔMICO X DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo da história, as discussões sobre o sentido do termo “desenvolvimento” foram 

reduzidas à ideia de progresso econômico. O Produto Interno Bruto (PIB), a inflação e a 

capacidade de consumo das pessoas eram, então, entre outros indicadores de opulência 

econômica, os únicos critérios para aferir o nível de desenvolvimento de um país. 

Com a revolução industrial, por volta de 1950, e a consolidação do sistema capitalista, 

foi disseminada a crença de que seria possível universalizar o desenvolvimento econômico 

alcançado pelas potências mundiais, inclusive nos países situados no chamado “terceiro 

mundo”. (FURTADO, 1974, p. 16). Assim,  

[...] os economistas passaram a dedicar o melhor de sua imaginação a conceber 

complexos esquemas do processo de acumulação de capital, no qual o impulso 

dinâmico é dado pelo progresso tecnológico. Pouca ou nenhuma atenção foi dada às 

conseqüências. As grandes metrópoles modernas com seu ar irrespirável, crescente 

criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anti-cultura, 

surgiram como um pesadelo no sonho do progresso linear em que se embalavam os 

teóricos do crescimento. Menos atenção ainda se havia dado ao impacto no meio 

físico de um sistema de decisões cujos objetivos últimos são satisfazer interesses 

privados [...]. (FURTADO, 1974, p. 16). 
 

Por volta de 1960, o grau de industrialização dos países era um forte indicador de 

desenvolvimento. Entretanto, destaca Nali de Jesus de Souza (2007, p.14), o processo de 

industrialização não ocorreu de maneira uniforme em todo mundo e, por isso, “dentro de cada 

país, o crescimento tem-se concentrado em alguns centros. Acentuaram-se, assim, as 

desigualdades entre países e regiões, as quais tornaram-se mais evidentes com o crescimento 

mais do que proporcional dos centros industrializados”. Os países onde a industrialização 

ainda não havia começado na década de 1960, pontua José Eli da Veiga (2010, p. 18), eram 

considerados subdesenvolvidos, ao passo em que aqueles ditos “semi-industrializados” não 

haviam conseguido oferecer, sequer, serviços básicos, tais como saúde e educação à parcela 

mais hipossuficiente da população.  
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Quando, entretanto, em 1990, o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento 

passou a publicar anualmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), “ficou muito 

esquisito continuar a insistir na simples identificação do desenvolvimento como crescimento 

econômico”. (VEIGA, 2010, p. 18). Isso porque o IDH, concebido pelo economista 

paquistanês Mahbub ul Haq em colaboração com o ganhador do Prêmio Nobel de Economia 

em 1998, Amartya Sen, é um índice que leva em consideração aspectos relativos à saúde e à 

educação, além da renda. 

Entretanto, segundo Veiga (2010, p. 18), ainda existem três correntes de pensamento 

que explicam o desenvolvimento: a primeira o considera sinônimo de crescimento econômico; 

a segunda o vê como um mito, uma utopia inalcançável; e a terceira que, segundo o autor, 

aponta o caminho mais difícil de ser trilhado por não ser “trivial ou conformista”, insiste que 

crescimento econômico, embora importante para o desenvolvimento, não é, por si só, 

suficiente. 

Souza (2007), analisa que a última corrente citada tem influência do pensamento 

marxista e que é defendida por economistas que seguem os ensinamentos da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, criada pela Organização das Nações 

Unidas em 1948, para contribuir para o desenvolvimento da região. Segundo a autora, um dos 

principais representantes dessa corrente é o economista brasileiro Celso Furtado, que foi 

diretor da Divisão de Desenvolvimento da CEPAL entre 1949 e 1952. 

Furtado (1975, p. 75-76), em sua obra “O mito do desenvolvimento econômico”, 

afirma que o argumento da primordialidade do crescimento econômico, objetivo um tanto 

abstrato, é comumente utilizado para desviar a atenção de necessidades fundamentais 

coletivas e de melhorias que os avanços científicos e tecnológicos poderiam proporcionar às 

pessoas, e questiona: 

Como negar que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da 

periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a destruição de 

formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de 

destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter 

predatório do sistema produtivo? 

 

Em verdade, as políticas de desenvolvimento são, ainda, majoritariamente baseadas na 

busca por progresso econômico e ignoram que, o enriquecimento de alguns se dá às custas da 

miséria e degradação socioambiental de outros. Essa situação tem sido agravada em razão de, 

no contexto da globalização experimentado na pós-modernidade, novos atores, representando 
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os interesses do mercado, terem adquirido poder para ditar as regras do crescimento, frente a 

relativização da autoridade dos Estados na gestão macroeconômica. 

Essa conjuntura, reflete que as multinacionais e associações econômicas internacionais 

criaram o seu próprio direito e são capazes de regular seus negócios em qualquer lugar, 

independentemente da legislação ali vigente. Desse modo, surge uma economia regida por um 

direito mundial, supraestatal, construído conforme os interesses de empresas e bancos, o que 

muito contribui para a consolidação das desigualdades entre Norte e Sul. (SANTOS, 2005). 

Para Leonardo Boff (2015, p. 17), essa ordem econômica mundial é insustentável e 

constitui a principal razão para o atual desequilíbrio da Terra e da sociedade: 

[...] o modo de produção industrialista, consumista, perdulário e poluidor conseguiu 

fazer da economia o principal eixo articulador e construtor das sociedades. O 

mercado livre se transformou na realidade central, subtraindo-se do controle do 

estado e da sociedade, transformando tudo em mercadoria, desde as realidades 

sagradas e vitais como a água e os alimentos, até as mais obscenas como o tráfico de 

pessoas, de drogas e de órgãos humanos. A política foi esvaziada ou subjugada aos 

interesses econômicos, e a ética foi enviada ao exílio. 
 

Sen (2000), por sua vez, em sua celebre obra “Desenvolvimento como liberdade”, 

afirma que dentro do modelo tradicional de desenvolvimento há duas linhas de pensamento. 

Uma, marcada pela austeridade, defende que o favorecimento de direitos civis e políticos, 

democracia e serviços sociais são preocupações secundárias a serem discutidas somente após 

alcançado determinado nível de progresso econômico. Outra, que pressupõe algum respeito 

aos direitos humanos, sustenta que o desenvolvimento deve ser um processo menos rígido, 

“essencialmente amigável”, com “trocas mutuamente benéficas, a atuação de redes de 

segurança social, de liberdades políticas ou de desenvolvimento social”. (SEN, 2000, p. 51-

52). 

Na visão de Sen (2000), renda e riqueza não são, por si mesmas, desejáveis, senão, por 

serem meios de conquista de liberdade e pelas coisas que permitem fazer. Justamente por isso, 

sem desconsiderar de todo a sua importância, é preciso enxergar muito além do crescimento 

econômico: 

O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora da vida que 

levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão 

para valorizar não só torna a nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também 

permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas 

volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando nesse mundo. 

(SEN, 2000, p. 29). 
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Na mesma direção aponta Ignacy Sachs (2008) para quem crescimento econômico 

acelerado, se não servir a redução da pobreza e atenuação das desigualdades entre as pessoas 

e entre as antigas metrópoles e suas colônias, não pode ser entendido como sinônimo de 

desenvolvimento: 

O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse requisito, na 

medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera 

multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição necessária, mas de 

forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar 

a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa. (SACHS, 2008, p. 13). 

 

As discussões acerca da concepção de um modelo de desenvolvimento que visasse a 

sustentabilidade se intensificaram após a Conferência de Estocolmo, em 1972. Na ocasião, se 

acirraram os debates entre a vertente “catastrofista”, que denunciava a inevitável ocorrência 

de um colapso ambiental se o crescimento não estagnasse, e a “conservadora”, para a qual os 

impactos socioambientais causados na busca por progresso econômico não eram tão 

preocupantes e deveriam ser pensados somente após a renda per capta dos países em 

desenvolvimento finalmente ter se aproximado à dos países desenvolvidos. (SACHS, 2009, p. 

50-51). O relatório da Conferência, descartando ambas as posições extremadas, estabeleceu 

que o crescimento econômico era ainda necessário, mas que este deveria ser “socialmente 

receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a 

incorporação predatória do capital da natureza do PIB”. (SACHS, 2009, p. 52). 

Anos depois, em 1987, a Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento publicou um documento chamado Relatório Brundtland, ou “Nosso Futuro 

Comum”, no qual se consolidou o conceito de “desenvolvimento sustentável” como aquele 

“capaz de atender as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

Ainda, no intento de implementar ações para a sustentabilidade do Planeta, em 2015, 

os 193 países membros da ONU se reuniram novamente para discutir e publicar a Agenda 

2030, documento que estabelece 169 metas e 17 objetivos do desenvolvimento sustentável 

para serem alcançados nos 15 (quinze) anos seguintes. 

Essa ideia de desenvolvimento difundida internacionalmente no âmbito da ONU, 

também denominada como “ecodesenvolvimento”, pressupõe a existência de uma 

responsabilidade coletiva e difusa diante de das consequências atuais e futuras do 

crescimento. Parece, numa análise preliminar, ideal. Porém, especialmente no que tange a sua 
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racionalidade, segundo Gudynas (2010), essa concepção é questionável por ser 

antropocêntrica, persistir em enfatizar aspectos econômicos e alimentar o “mito do progresso 

ilimitado”. 

Além disso, parece haver uma incompatibilidade semântica entre os termos 

“desenvolvimento” e “sustentabilidade”. Alguns autores, a exemplo de Herculano (2008), 

sustentam que a ideia de “desenvolver”, conceito originado na economia, pressupõe 

incremento da força produtiva, acumulação de riqueza e, para isso, que haja uma área 

explorada e um beneficiário que, geralmente destina o lucro à um centro de poder distante do 

local que suporta o sacrifício ambiental. “Sustentabilidade”, por seu turno, se traduziria em 

estabilidade e equilíbrio entre os ecossistemas. 

Boff (2015, p. 135) é um dos autores que defendem esse ponto de vista, entendendo 

que a degradação ambiental é intrínseca a essa concepção padrão de desenvolvimento 

sustentável que tem se difundido nos últimos anos. Para ele, o desenvolvimento que existe é 

antropocêntrico, capitalista, industrialista e consumista. 

Há muito tempo cientistas e filósofos alertam sobre o risco de um colapso 

socioambiental em decorrência da relação de apropriação estabelecida pelo ser humano com a 

Terra. A crise sistêmica pela qual a humanidade tem passado não foi ainda suficiente para 

despertar a preocupação da minoria que detém o poder e estabelece as diretrizes para o 

desenvolvimento. A expansão das exportações e o progresso da economia a qualquer custo 

são, ainda, os principais objetivos da governança adotada em cada país. É em razão disso que 

Ana María Larrea (2010) leciona que “desenvolvimento” é um conceito em crise, pela 

degradação ambiental que tem causado no mundo todo e também por ser fortemente marcado 

por uma matriz colonial. Desenvolvimento, conforme o entendimento da autora, pressupõe 

acumulação e desigualdade nas relações socioeconômicas e políticas entre Norte e Sul, a 

exemplo do que acontece entre os países da América Latina e suas antigas metrópoles.  

 

DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA LATINA 

 

A América Latina é exemplo emblemático da influência de manutenção da matriz 

colonial impressa, não só no modelo de desenvolvimento que ali se estabeleceu, mas também 

na forma como ela serviu ao desenvolvimento de seus colonizadores e, por consequência à 

manutenção da própria desigualdade, o que dá força ao sistema capitalista. (GALEANO, 

2010). Para Eduardo Galeano (2010, p. 18), desde o “descobrimento” da América Latina 
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“tudo”, ou seja, a terra, o que ela provê, os homens e sua força de trabalho e seu potencial de 

consumo, “se [...] transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal 

tem-se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder”. 

O processo de colonização do território latino-americano implicou na supressão da 

pluralidade de saberes e valores de seus povos originários, na exploração descomedida de 

seus recursos naturais, culminando na consolidação do modelo de desenvolvimento, que é 

entendido como progresso econômico a qualquer custo. Assim, a América Latina se tornou a 

região com maior concentração de renda e trouxe consigo, ao longo da história, uma 

característica marcante: uma desigualdade abissal. 

Sen e Kilksberg (2010), em sua obra sobre a ética do desenvolvimento no mundo 

globalizado, dedicam um capítulo todo à, segundo eles, mais paradoxal de todas as regiões, a 

América Latina, dando especial destaque às desigualdades na saúde e na educação, além da 

iniquidade de acesso a tecnologias avançadas, a exemplo da internet, e da disparidade 

acentuada no campo das questões étnicas, raciais e de gênero. 

Todas as desigualdades acima mencionadas, entre outras mais, interagem 

diariamente, reforçando-se umas às outras. Traçam destinos marcados. Quando 

nasce uma família desarvorada pela pobreza, as possibilidades de se ter uma boa 

saúde e o rendimento educacional são limitados. A escolaridade será baixa, o acesso 

a um emprego estável será muito difícil, a remuneração, muito esporádica e muito 

reduzida [...]. (SEN; KIKSBERG, 2010, p. 151-152). 
 

Os autores mencionam em seus escritos que, há pouco tempo atrás, a desigualdade era 

vista por muitos economistas como uma fase naturalmente inerente ao progresso. A 

concentração de capitais na mão de pequenos grupos seria, por essa perspectiva, benéfica à 

aceleração do crescimento, uma vez que tais valores seriam reinvestidos posteriormente. Tal 

concepção foi ultrapassada e hoje, o entendimento majoritário, inclusive no âmbito do Banco 

Mundial, é de que a desigualdade simboliza um “freio” ao desenvolvimento. (SEN; 

KIKSBERG, 2010, p. 152). 

Nesse sentido, inúmeras pesquisas apontam que um dos principais entraves ao 

crescimento sustentável dos países latino-americanos é a desigualdade, que na visão de Sen e 

Kilksberg (2010, p. 152), “é um fator chave para entender por que um continente tão 

privilegiado em recursos naturais e com possibilidades tão amplas em todos os campos 

conhece percentuais tão elevados de pobreza”. 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) em parceria com 

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD) tem publicado anualmente o Panorama Social da América Latina, 

documento que apresenta, entre outras informações, dados relativos aos níveis de 

desigualdade e pobreza da região. Tais estudos tem revelado que as ações para redução da 

desigualdade tem mais impacto sobre a pobreza do que as exclusivamente voltadas ao 

crescimento econômico. 

Assim, no recorte latino-americano, é preciso ter clareza de que, justamente em razão 

dessas iniquidades acentuadas, as benesses do crescimento econômico não são 

experimentadas pela população mais pobre. Um dado alarmante que ilustra essa realidade foi 

divulgado em 2017 pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO): entre 2015 e 2016 o número de pessoas que sofrem com a fome na América Latina e 

no Caribe aumentou em 2,4 milhões, não obstante a região continue sendo uma das principais 

produtoras e exportadoras de alimentos do mundo. 

Sen e Kilksberg (2010) explicam que é improcedente a teoria que sustenta a cultura 

como único fator de desenvolvimento, como se houvesse culturas inferiores, com deficiências 

instrumentais que impediriam o progresso. Entretanto, como dito anteriormente, o processo de 

colonização que se deu na América Latina implicou na supressão das culturas dos povos dali 

originários e a lógica da colonialidade, que persiste até os dias atuais, parece impedir que se 

desenvolvam alternativas de combate às desigualdades entre as pessoas e entre os países do 

Norte e do Sul. 

Neste sentido, outro aspecto a ser destacado é a falta de representatividade das 

minorias no exercício de cargos de poder nos países da América Latina. O Brasil, por 

exemplo, no ranking divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo 

Inter-Parliamentary Union de representatividade feminina em funções parlamentares, ocupa a 

152ª (centésima quinquagésima segunda) posição. O número de mulheres parlamentares no 

Brasil corresponde à 10,5% (dez vírgula cinco por cento) do Congresso Nacional, enquanto a 

população feminina equivale a 51,5% (cinquenta e um vírgula cinco por cento). 

É também gritante a falta de representatividade afrodescendente no exercício das 

funções legislativas federais no pais com maior população negra fora do continente africano. 

Mais de 50% (cinquenta por cento) da população brasileira se autodetermina negra ou parda, 

enquanto, entre deputados e senadores, esse número cai para 20% (vinte por cento). (IBGE, 

2010). 
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No mesmo sentido, é baixa a representatividade indígena. Atualmente, estima-se que 

haja no país aproximadamente um milhão de indígenas de pelo menos 250 (duzentas e 

cinquenta) etnias ocupando cerca de 13,8% (treze vírgula oito por cento) do território 

nacional, entretanto, não há atualmente deputados nem senadores a representar esses povos e 

seus interesses. (PEDUZZI, 2018). 

Diante dos dados expostos, e em conformidade com o que leciona Larrea (2010), 

entende-se que o colonialismo não terminou com a independência dos países latino-

americanos. As diversidades, no Brasil e em todos os países latino-americanos, sempre foram 

consideradas obstáculos ao progresso e, por essa razão, foram sujeitas a um processo de 

homogeneização, subalternizadas por supostamente não terem potencial político para 

participar do processo de desenvolvimento dos países. A lógica da colonialidade, que consiste 

no lado obscuro da modernidade, é dinâmica e capaz de acompanhar quaisquer mudanças ao 

longo do tempo. (TLOTSTANOVA; MIGNOLO. 2009). Nesse sentido, a colonialidade 

persiste na América Latina, mas “agora sob os ditames da acumulação capitalista, perpetua a 

pobreza, a injustiça, o medo e gera uma multiplicidade de conflitos e riscos ambientais”. 

(CAOVILLA 2016, p. 109). 

Ao analisar tal relação de colonialidade e dependência, Boaventura de Sousa Santos 

(1997, p. 288) declara: “Tudo leva a crer que os elevados padrões de vida e de consumo 

vigentes no Norte não serão partilhados com o Sul”. O autor ressalva, entretanto, que, não 

haveria mesmo recursos naturais suficientes para que assim o fosse. É possível constatar, por 

critérios físicos e termodinâmicos, que o Planeta não suportaria que se estendesse os padrões 

de consumo dos países considerados desenvolvidos aos demais: 

Este modelo parece de facto confrontar-se com uma situação dilemática: por um 

lado, ele pretende-se hoje, sobretudo depois do colapso do regime comunista, 

universalmente válido; por outro lado, é cada vez mais claro que ele não pode ser 

aplicado universalmente ou, o que é ainda mais dilemático, quanto mais universal 

for a sua aplicação maior desigualdade criará entre os poucos que ganham com isso 

e os muitos que perdem, isto é, entre o Norte e o Sul”. (SANTOS, 1997, p. 288-

289). 

 

Veiga (2009, p. 41) considera que a forte convicção coletiva de que não há nada de 

errado com o crescimento econômico, de que ele sempre será benéfico, sejam quais forem as 

circunstâncias, se constitui como a grande barreira às transformações necessárias. Nesse 

ponto, Osvaldo Sunkel (2001, p. 269) faz um adendo importante, com relação ao que chama 

de “armadilha ideológica”, que impediria as pessoas de ver a realidade e reagir a ela: 
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[...] a ideia de que estamos em uma nova realidade inalterável, a melhor de todas, 

sem opções nem alternativas, e só podemos apoiá-la. Tudo isso está reforçado pelos 

meios internacionais de comunicação de massa, especialmente a imprensa 

econômica especializada, assim como por grande parte da tecnocracia e dos 

economistas. Nessas circunstâncias, existe uma necessidade imperiosa de 

desenvolver uma visão crítica desta sossegada situação intelectual que estamos 

vivendo.  

 

A superação de tal obstáculo, sugere Sunkel (2001, p. 269), somente será possível 

mediante um posicionamento dialético diante das contradições sistematicamente omitidas no 

discurso neoliberal.  Sobre o assunto, o autor considera, ainda, que, embora a herança do 

pensamento econômico-social latino-americano antigo seja amplamente reconhecida, há uma 

carência de um “pensamento regional” renovado que, sem renunciar as raízes, gere novas 

propostas. 

 

OUTRO MODELO DE DESENVOLVIMENTO POSSÍVEL: A CULTURA DO BEM 

VIVER 

 

A necessidade de repensar os paradigmas que orientam o atual modelo padrão de 

desenvolvimento, com a busca por crescimento econômico a qualquer custo, é há muito 

denunciada por cientistas e filósofos, diante da iminência de um colapso ambiental. Com o 

silenciamento da pluralidade de vozes e saberes do povo latino-americano, consolidou-se tal 

ideal de crescimento, estabelecendo-se uma relação de dominação da natureza pelo homem. 

Os problemas socioambientais causados pela continuidade dessa dominação se agravam, 

“agora sob os ditames da acumulação capitalista, perpetua a pobreza, a injustiça, o medo e 

gera uma multiplicidade de conflitos e riscos ambientais”. (CAOVILLA 2016, p. 109). Por 

isso considera-se urgente repensar as formas de viver, consumir, produzir e normatizar 

impostas pelo Norte. 

Inicialmente é necessário questionar os valores sobre os quais se construiu a 

sociedade atual e as práticas que a conduziram a crise multidimensional que se dá não só na 

esfera econômica, mas também na social, ecológica e cultural. (LE QUANG; 

VERCOUTÈRE, 2013). Para tanto, nos dizeres de Leonardo Boff (2015), somente uma 

verdadeira virada paradigmática seria capaz de barrar o iminente colapso ambiental do 

Sistema Terra, que já se encontra e adiantado estado de degradação. 

Moraes (2014) pontua que para essa revolução, uma das maiores dificuldades é 

promover a aceitação do novo por essa civilização que diviniza a economia e encontra certo 
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conforto na situação atual. Essa apatia, como mencionado anteriormente e a exemplo do que 

nos expõe Sunkel (2001), se deve, em grande parte, pelo poder de persuasão exercido pelas 

mídias de massa encabeçadas pelas elites de mercados tão lucrativos quanto danosos ao meio 

ambiente e à vida na Terra como é o caso do agronegócio. É, por tanto, inegável a existência 

de uma crise ambiental e civilizacional e a insustentabilidade desse modelo de 

desenvolvimento. 

Entretanto, fazendo frente a esses dilemas, surge desde os Andes, juntamente com 

uma proposta original de constitucionalismo que inaugura um novo ciclo civilizatório, uma 

ideia de desenvolvimento que reconheça os direitos de Pachamama (natureza) e a cultura do 

Bem Viver. Para Gudynas (2011), esta é uma corrente de reflexão das mais importantes que 

surgiram recentemente na América Latina. Segundo o autor, o Bem Viver 

[...] se distingue dos discursos que celebram o crescimento econômico ou o consumo 

material como indicadores de bem-estar. Também não louva a obsessão com a 

rentabilidade e o consumo. Suas referências à qualidade de vida passam por outros 

caminhos. Incluem tanto as pessoas como a Natureza. O Bem-Viver abre as portas a 

outras formas de falar, escrever ou pensar nosso mundo. (GUDYNAS, 2011, p. 2). 

Acosta (2008), entende o Bem Viver como uma oportunidade, uma opção a ser 

construída, para além da ideia de bem estar social ocidental, com o reconhecimento dos 

valores dos povos originários latino-americanos que foram silenciados no processo de 

colonização. Tal ideal teve seu reconhecimento constitucional primeiramente nas 

Constituições da Bolívia (2009) e do Equador (2008), em atenção à antigas reivindicações dos 

movimentos sociais da população marginalizada pelas políticas constituídas em uma 

perspectiva eurocêntrica. Em suas recentes reformas constitucionais, esses países, precursores 

no resgate às raízes latino-americanas, assumiram a diversidade intercultural de suas 

sociedades e reconheceram a natureza enquanto sujeito de direitos, comprometendo-se em 

promover a cultura do Bem Viver.  Tais países se propõem, então, a algo deveras desafiador: 

contestar o projeto civilizatório imposto na modernidade, buscando, assim, criar uma 

alternativa ao modelo convencional de desenvolvimento. (CAOVILLA, 2016). 

Trata-se de uma nova forma de pensar e agir, buscando romper com a relação 

dominação da natureza pelo homem, pautando-se em valores como a solidariedade, a 

democracia e a justiça. O fato de todas as coisas, no modelo de desenvolvimento 

convencional, serem valoradas conforme a sua utilidade para o ser humano revela o seu 

caráter demasiadamente antropocêntrico. Nesse sentido, “outro componente essencial do Bem 
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Viver é uma mudança radical no modo como se interpreta e se valoriza a Natureza. Várias 

formulações convertem o meio-ambiente em sujeito de direitos rompendo com a perspectiva 

antropocêntrica tradicional”. (GUDYNAS, 2011, p. 3). 

No contexto das reformas constituintes andinas, um fator que influiu decisivamente 

no desenvolvimento das primeiras ideias de Bem Viver foi a participação ativa de movimentos 

sociais e o protagonismo indígena. Aliás, a influência dos valores indígenas na construção da 

ideia de Bem Viver na América Latina precisa ser enaltecida. Nesse sentido, Le Quang e 

Vercoutère (2013, p. 10) lecionam que: 

Os povos indígenas, ponta de lança na luta contra o neoliberalismo encarnado pelas 

instituições financeiras internacionais e pelas políticas nacionais de governos 

corruptos, aparecem como fontes legítimas de alternativas ao sistema econômico e 

aos modos de vida que conduziram à crise global. (tradução livre das autoras). 

 

Ainda sobre a participação indígena no processo democrático que deu origem às 

citadas constituições andinas e inaugurou uma nova visão ecocêntrica, comunitária e solidária 

com a prevalência da cultura da vida e reconhecendo a interdependência entre os seres vivos, 

Moraes (2014, p. 177) destaca que: 

A escuta da voz, antes sufocada, dos povos indígenas originários permitiu que sua 

alma se expressasse na Constituição, e pela via democrática, seus sentimentos mais 

profundos e seu modo de viver ganhassem forma jurídica com a constitucionalização 

do Bem Viver no Equador (Sumak Kawsay) e na Bolívia (Suma qamaña), inclusive 

com o reconhecimento dos direitos de Pachamama (da natureza), marco a partir do 

qual se inaugura no mundo, no âmbito jurídico, o giro ecocêntrico. 

 

De tal modo, a constitucionalização do Bem Viver na América Latina representa a 

instituição de um novo pacto social baseado na democracia intercultural. (CAOVILLA, 

2016).  

Em 2008, o Bem Viver ou, em quéchua, Sumak Kawsay, passou a ser previsto na 

Constituição do Equador, sendo entendido como um conjunto de “direitos do Bem Viver” que 

abrangeria saúde, educação, habitação, água, alimentação e comunicação, no mesmo patamar 

hierárquico daqueles relacionados à natureza, liberdade, participação, povos e nacionalidades, 

por exemplo. Na referida Constituição, a ideia de Bem Viver está diretamente relacionada ao 

modelo de desenvolvimento que se pretende implementar no Equador (GUDYNAS, 2011), 

como é possível aferir da leitura do texto constitucional: 

Art. 275.- O regime de desenvolvimento é um conjunto organizado, sustentável e 

dinâmico dos sistemas econômicos, políticos, socioculturais e ambientais, que 

asseguram à realização do bem viver, do sumak kawsay [...] O bem viver exigirá que 

as pessoas, comunidades, povos e nacionalidade gozem efetivamente de seus 

direitos, e exerçam responsabilidades no marco da interculturalidade, do respeito a 
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suas diversidades e da convivência harmônica com a natureza. (EQUADOR, 2008). 

(tradução livre das autoras). 
 

A Constituição equatoriana sugere que o desenvolvimento deve servir ao Bem Viver, 

já que prevê normas relacionados à conservação da biodiversidade e ao manejo dos recursos 

naturais, assim como relativas à inclusão e à equidade. Gudynas (2011, p. 4) explica que o 

modelo de desenvolvimento proposto no texto constitucional equatoriano tem objetivos 

amplos “tais como melhorar a qualidade de vida, construir um sistema econômico justo, 

democrático e solidário, fomentar a participação e o controle social, recuperar e conservar a 

Natureza, ou promover um ordenamento territorial equilibrado”. 

Na perspectiva do Bem Viver, questiona-se o modelo de desenvolvimento 

convencional pois não se reconhece o crescimento econômico como o único indicador de 

bem-estar e por não ser possível crescer permanentemente, em razão de um limite físico e 

termodinâmico ao qual a Terra suportaria ter seus recursos naturais explorados. Nesse 

seguimento, Veiga (2009, 45-47) leciona que, embora nada garanta que seja possível uma 

sociedade progredir sem crescimento econômico, a necessidade de levar a sério os custos 

socioambientais, é o que gera o chamado “dilema do crescimento”. 

O autor (2009, p. 41) contesta, por exemplo, o disposto no chamado Relatório 

Spence, publicado em 2008 como resultado do trabalho de uma comissão formada por dezoito 

autoridades de dezesseis países, que sugere ser possível o PIB mundial se quintuplicar em um 

quarto de século.  No que tange às questões socioambientais, tal documento considera que 

elas nada teriam a ver com o crescimento econômico em si, pois inteiramente exógenas. 

Pelo entendimento de Veiga (2009), o desenvolvimento, entendido em uma 

perspectiva mais ampla, não poderá permanecer eternamente vinculado ao crescimento 

econômico. O autor pontua que, nessa perspectiva, há pelo menos duas correntes divergentes: 

uma defende que o desenvolvimento, no futuro, deverá estar atrelado ao “decrescimento”; e 

outra o associa a uma “condição estável”. Para ambas, entretanto, o crescimento é um 

fenômeno transitório na evolução da humanidade. Assim, a ideia de viver com menos, mesmo 

que isso signifique desestimular o crescimento, seria preferível se permitisse um “crescer 

bem”. 

Boff (2013), sobre o Bem Viver andino, discorre que este objetiva uma ética da 

suficiência para a comunidade, onde a produção e o consumo não podem ir além do que o 

ecossistema consegue suportar ou ultrapassar a quantidade tolerável de resíduos despejados na 
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natureza. Além disso, o autor concebe o humano como um ser inserido em um contexto de 

busca por equilíbrio entre os seres que habitam a Pachamama e a comunhão com as energias 

universais, regatando a dimensão cosmotelúrica do Bem Viver.  

A Constituição do Equador é revolucionária no que tange ao meio ambiente, pois 

assume uma postura que supera o modelo parasitário de exploração da Terra pelo ser humano. 

A natureza, historicamente reconhecida como objeto de propriedade passa a ser sujeito de 

direitos: 

Art. 71.- A natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza à vida, tem direito à 

que se respeite integralmente sua existência e o mantimento e regeneração de seus 

ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, 

povo ou nacionalidade poderá exigir à autoridade pública o cumprimento dos 

direitos da natureza. Para aplicar e interpretar estes direitos observam-se os 

princípios estabelecidos na Constituição, no que for pertinente. (EQUADOR, 2008). 

(tradução livre das autoras). 
 

Já a Constituição da Bolívia, promulgada no ano de 2009, instituiu o “Viver Bem”, ou, 

do aymara, Suma Qamaña, um princípio ético-moral que constitui a base fundamental do 

Estado, e se encontra no patamar de princípios clássicos tais como liberdade, dignidade e 

igualdade: 

Artigo 8. I. O Estado assume e promove como princípios ético-morais da sociedade 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (não sejas frouxo, não sejas mentiroso nem 

sejas ladrão), suma qamaña (viver bem), ñandereko (vida harmoniosa), teko kavi 

(vida boa), ivi maraei (terra sem mal) y qhapaj ñan (caminho ou vida nobre). II. O 

Estado se fundamenta nos valores da unidade, igualdade, inclusão, dignidade, 

liberdade, solidariedade, reciprocidade, respeito, complementariedade, harmonia, 

transparência, equilíbrio, igualdade de oportunidades,equidade social e de gênero na 

participação, bem estar comum, responsabilidade, justiça social, distribuição e 

redistribuição dos produtos e bens sociais, para viver bem. (BOLÍVIA, 2009). 

(tradução livre das autoras). 
 

 Pluralidade é um marco do modelo econômico proposto na Bolívia: valores como a 

solidariedade e a reciprocidade estão diretamente vinculados ao desenvolvimento. A 

Constituição boliviana estabeleceu, em seu artigo 313, entre outros, os propósitos da geração 

de produto social, produção, distribuição e redistribuição justa da riqueza, redução das 

desigualdades regionais e de acesso aos recursos produtivos. Embora no texto constitucional 

boliviano a ligação entre Suma Qamaña e os direitos não esteja explícita, efetivar o Bem Viver 

em suas múltiplas dimensões é, notoriamente, uma das finalidades do Estado. (Gudynas, 

2011). 

Conforme exposto, é possível perceber diferenças nas propostas de meios para a 

efetivação do Sumak Kawsay ou Suma Qamaña, no Equador e na Bolívia, respectivamente. 
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Nada obstante tal pluralidade, uma vez que o Bem Viver é um conceito ajustável à realidade 

socioambiental de cada comunidade, a sustentabilidade e a harmonia são propósitos 

compartilhados. 

Tendo em vista o poder das forças do mercado e do capital, que estão interessados 

exclusivamente na busca desmedida de riqueza material e crescimento econômico, e sua 

influência no cenário político dos Estados em geral, sabe-se que a implementação de um 

modelo de desenvolvimento tal como a proposta do Bem Viver sugere é uma luta árdua. 

Entretanto, é preciso entende-la, como leciona Acosta (2008), e fomentar seu debate em nível 

acadêmico como uma possibilidade que, num futuro não tão distante, em razão da premência 

de barrar uma catástrofe causada pela degradação ambiental sem limites, despontará não mais 

como uma alternativa, mas como uma forma única de garantir a continuidade da vida na 

Terra. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em verdade, o planeta Terra experimenta atualmente um contexto de crise sistêmica 

que perpassa diversas áreas, tais como a social, a ambiental, a econômica e a cultural. A 

manutenção do sistema de exploração desmedida de recursos naturais, consolidado na 

inconsequente busca por crescimento econômico, tem se mostrado cada vez menos factível. 

Nesse cenário, é emergente a necessidade de fomentar academicamente o debate 

acerca das consequências da exploração indiscriminada da natureza como um todo, 

encarando-a como um sujeito de direitos e percebendo o ser humano como parte dela. Além 

disso, a manifesta injustiça social e degradação irreversível da biodiversidade verificadas na 

contemporaneidade são evidências de que é urgente a necessidade de pensar outro modelo de 

desenvolvimento. 

É preciso, além disso, que as discussões acerca das temáticas como crescimento, 

progresso e sustentabilidade sejam também democratizadas, empoderando as pessoas para que 

possam participar politicamente, exercendo o controle social e evidenciando suas reais 

necessidades, às quais deve servir o desenvolvimento. 

É necessário problematizar e fomentar academicamente os padrões de 

desenvolvimento e sustentabilidade impostos no Sul, nesse contexto de colonialidade, para 

que se revelem as potencialidades dos países latino-americanos de arquitetar uma proposta de 
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desenvolvimento original e deixar de lado as reproduções dos modelos ocidentais 

anacrônicos. 

Nesse sentido reconhecendo os efeitos socioambientais nefastos do referido modelo de 

desenvolvimento no contexto latino-americano, a possibilidade de mudança que surge nos 

Andes, com a proposta de um novo constitucionalismo orientado pelo Bem Viver, sugere o 

resgate de saberes e valores populares que foram historicamente suprimidos e não mais 

admite que a ideia de qualidade de vida seja reduzida à posse e acumulação de bens materiais 

as custas da exploração da Terra pelo homem para além dos limites que ela pode suportar. 

Entende-se, ainda, nessa perspectiva, que romper com a cultura de poder, dominação e 

desigualdade consolidada na América Latina no contexto da modernidade capitalista é 

possível. Isso se dará através da adoção de estratégias de governança socioambiental, com 

ações de cooperação, inclusivas e democráticas que visem uma distribuição mais equitativa 

das benesses da globalização e do crescimento econômico, a superação das desigualdades 

sociais e da pobreza, com aproveitamento mais racional dos recursos naturais, a consolidação 

de uma solidariedade ecológica internacional e intergeracional, e com políticas que respeitem 

e valorizem o ambiente, a cultura e os saberes locais. 
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COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: O AGIR DO ESTADO PARA ALÉM DA 

FUNÇÃO ADMINISTRAR 

 

SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT. THE ACT OF THE SATATE BEYOND THE 

FUNCTION MANAGE. 

 

Gerson Luiz Pontarolli55  

Antônio Gonçalves de Oliveira56   

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 
 

 

Resumo: A compra e o consumo sustentáveis são ações vitais no desenvolvimento de 

estratégias em prol do meio ambiente e na busca de maneiras mais justas de existir, por meio 

de padrões sustentáveis de produção, consumo e uso dos recursos naturais. Estes temas estão 

levando as organizações a incluírem a sustentabilidade em suas estratégias, valendo-se o 

mesmo para a administração pública. Este artigo pretende investigar o status atual do processo 

de aquisições e contratações, baseadas em critérios sustentáveis, observando: a 

implementação ou não de compras sustentáveis na atualidade, o percentual de compras 

sustentáveis, os valores e as quantidades por modalidade. O foco principal são os resultados 

das compras sustentáveis efetuadas nos últimos 04 anos (2015, 2016, 2017 e até junho de 

2018) no âmbito do Governo Federal do Brasil. Realizou-se uma pesquisa descritiva e 

documental, por meio de dados disponibilizados pelo governo. Os resultados demonstram a 

existência de compras públicas sustentáveis, porém ainda em quantidades bem inferiores às 

compras não sustentáveis, sendo que os órgãos do governo federal são atores vitais no sucesso 

de implementação dos critérios de sustentabilidade nos processos de aquisições e contratações 

públicas. 

 

Palavras-chave: Consumo Sustentável. Administração Pública. Sustentabilidade. 

 

Abstract: Purchasing and sustainable consumption are vital actions in developing strategies   

for the environment and in the quest of fairer ways to exist, by means of sustainable patterns 

of production, consumption and use of natural resources.These themes are leading the 

organizations to include sustainability in their strategies, using the same for the public 

administration. This article intends to investigate the current status of the procurement and 

contracting process, based on sustainable criteria, considering: the implementation or not of 

sustainable consumptions nowadays, the percentage of public procurements, the values and 

the quantity per modality. The main goal are the public procurements results made in the last 

04 years (2015, 2016, 2018 and up to June 2018) by the Brazilian Federal Government. It was 

made a descriptive and documental research, considering government available data. The 

results show the existence of public procurements, but much lower comparing to non-

sustainable procurements, being that the federal public institutions are vital actors in the 
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success of the implementation of sustainable criteria in the public procurement and 

consumption. 

 

Keywords: Sustainable Consumption. Public Administration. Sustainability. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Iniciou-se em 1987 um entendimento mundial sobre o desenvolvimento sustentável, no texto 

do Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, o qual foi 

elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

Naquele relatório, o desenvolvimento sustentável foi considerado como “o 

desenvolvimento que satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades”. Uma grande parte da comunidade 

científica considera que “Não há como viabilizar sete bilhões de pessoas, com o padrão de 

consumo e as aspirações do mundo contemporâneo nos limites físicos da terra”. (RESENDE, 

2012).  

Constata-se no Relatório Brundtland que no mundo moderno os padrões de consumo e de 

produção de bens seriam incompatíveis com a noção de desenvolvimento sustentável, isso 

devido as pressões e agressões que esses padrões imporiam ao sistema ambiental. O citado 

relatório propõe então um conjunto de medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável, 

incluindo a preservação do meio ambiente e a utilização criteriosa de recursos naturais.  

Sabe-se que o poder de compra dos Estados nacionais é expressivo, o que torna suas 

ações relevantes, considerando-se seu poder de indução junto ao mercado produtor, para a 

adoção de critérios sustentáveis na fabricação de seus produtos. No Brasil as compras 

governamentais movimentaram recursos estimados entre 10 e 15% do PIB (SILVA; BARKI, 

2012). 

Em alguns países os percentuais das compras públicas são expressivos em relação ao PIB. 

Tem-se que no Canadá é de 17%, na França de 15%, na Alemanha de 13%, na Itália de 13%, 

no Japão de 7%, na Inglaterra de 17% e nos Estados Unidos de 14% 

(BUNDESUMWELTMINISTERIUM, 1999: 15). 
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Por sua vez, a Administração Pública deve garantir o bem comum da coletividade e 

isso envolve a preservação do meio ambiente bem como a preocupação com as questões 

ambientais nas compras efetuadas pela mesma.  

Antes da modificação do art. 3º da Lei nº 8.666/93, parte da doutrina já reconhecia a 

possibilidade de a Administração Pública realizar licitações sustentáveis, baseada nos artigos 

170, VI (defesa do meio ambiente) e 225 (meio ambiente ecologicamente equilibrado), da 

Constituição (FREITAS, 2011). 

A alteração do artigo 3º da Lei 8666/93 acrescentando-se o desenvolvimento 

sustentável como um dos objetivos da licitação é, conforme Barki (2011 p.53), o momento em 

que “formalmente o direito brasileiro fixou regramento geral que enfatiza o papel do Estado 

como consumidor em prol da sustentabilidade”.  

Desta forma, surge a necessidade urgente de aquisições por meio de licitação 

sustentável, criando-se assim uma nova realidade de compras e desta feita focada na 

sustentabilidade. Conceitos como desenvolvimento sustentável, gestão pública e meio 

ambiente, entre outros, passaram a ser repensados e alinhados a novas práticas 

administrativas.  

Sabe-se que a administração pública deve fazer o que a lei determina, e toda a vez que 

precisa comprar bens ou mesmo contratar algum tipo de serviço, a lei obriga que seja por 

meio de licitação pública, conforme determinado no artigo 37, inciso XXI da Constituição 

Federal de 1988. 

A par da exigência legal, a Lei 12.349/2010, alterou o artigo 3o da Lei de Licitações – 

Lei no 8.666/1993, incluindo além dos princípios constitucionais da isonomia e seleção da 

proposta mais vantajosa, também a necessidade de implementação do desenvolvimento 

nacional sustentável ou da sustentabilidade nas compras efetuadas pela administração pública 

– materializada pela Licitação Sustentável -, pois visa, além da garantia do cumprimento dos 

princípios supra, também a promoção do referido desenvolvimento nacional sustentável.  

Então, atualmente resta consolidada a ideia de que as aquisições sejam feitas por meio 

de “Licitação Sustentável” também conhecida como compras verdes, compras públicas 

sustentáveis, eco aquisição, green purchasing ou mesmo licitação positiva. Estes modelos 

vêm a ser possíveis soluções, que visam integrar questões ambientais e sociais em todos os 

estágios do processo da compra ou mesmo na contratação dos agentes públicos, visando 

reduzir, ao máximo, os impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos.  
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 Também de forma mais ampla estes tipos de aquisições visam atender ao que já 

estava previsto no relatório de Brundtland, como “o desenvolvimento que satisfaz às 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades”.  

Ainda, de acordo com Ho, Dickinson e Chan (2010), e com base no IGPN 

(International Green Purchasing Network – Rede Internacional de Compras Verdes), compras 

sustentáveis são aquelas que envolvem qualquer bem ou mesmo serviço que externalizam um 

menor impacto ambiental durante a execução de uma função similar e ao mesmo tempo 

demonstrando responsabilidade social e ética 

Com base neste novo conceito, tornou-se necessária uma revisão e adequação nos 

procedimentos de contratações e compras no serviço público por meio de licitações 

públicas.Outro fator que deve ser considerado, de acordo com Brammer e Walker (2007), é a 

necessária mudança de comportamento e mesmo hábito para a implantação de compras 

sustentáveis, o que pode representar uma verdadeira quebra de paradigmas em algumas 

instituições públicas.  

Então resta clara a importância do compromisso, iniciando nos mais altos níveis da 

hierarquia da organização, até a incorporação de questões de sustentabilidade na agenda da 

instituição, e, então, possibilitar a assimilação de novos valores. Neste sentido, torna-se vital 

institucionalizar as políticas e as estratégias para as compras sustentáveis, de modo que 

transcendam às pessoas ou mesmo uma gestão de governo. 

Tamanha é a importância do assunto em pauta, que o mesmo foi tema de vários 

Congressos Mundiais, a exemplo da Conferência Rio + 20, onde restou reforçada a 

necessidade de observação e cumprimento ao que prevê a sustentabilidade em seu sentido 

mais amplo, com a efetiva participação da administração pública seja como executor bem 

como agente fomentador (Comitê Nacional de Organização Rio+20, 2011).  

Verifica-se também que as pressões sobre o meio ambiente passaram a ser enormes, 

sejam pela busca de novas fontes de recursos ou mesmo pela degradação ambiental, resultante 

do despejo de resíduos na natureza. 

Com este cenário de pressões constantes sobre o meio ambiente, aos poucos formou-se 

uma consciência da necessidade da preservação ambiental e de desenvolvimento 

sustentável.Os graves danos causados aos ecossistemas levaram as nações mais desenvolvidas 
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a adotarem agendas de gestão sustentável, incluindo medidas relacionadas com o desempenho 

ambiental das administrações públicas.  

O foco do conceito supra é a sustentabilidade, que além de ser um dever legal de todo 

gestor público, de dar efetividade às licitações sustentáveis, deve atender aos princípios 

constitucionais da eficiência administrativa, do meio ambiente equilibrado, as questões sociais 

bem como outros normativos legais e tratados internacionais.  

Com base nesse conceito pretende-se investigar o status atual do processo de 

aquisições e contratações, baseadas em critérios sustentáveis, observando: a implementação 

ou não de compras sustentáveis na atualidade, o percentual de compras sustentáveis, os 

valores e as quantidades por modalidade. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Realizou-se a pesquisa contemplando os documentos relativos a todas as compras 

realizadas pelo governo federal (sustentáveis e não sustentáveis) no período de janeiro de 

2015 a junho de 2018. Foi desenvolvida uma pesquisa documental e descritiva (GIL, 2008), 

pois esta vale-se de materiais que não necessariamente receberam tratamento analítico nos 

termos desenvolvidos neste estudo.  Ainda se adotou a pesquisa descritiva com o objetivo 

estudar as características do grupo compras governamentais do governo federal, sustentáveis e 

não sustentáveis.  

Foram feitas consultas no site do Ministério do Planejamento e Orçamento durante o 

mês de junho de 2018 de onde foram obtidas as planilhas para a análise dos dados referentes 

as compras governamentais. Todas as planilhas foram obtidas a partir   do endereço 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br. 

Foram consideradas as planilhas dos anos de 2015 a 2018, pois não foram encontrados 

estudos mais recentes sobre o objetivo do trabalho. A partir da base de dados obtida, 

classificou-se as compras por ano e nas modalidades sustentável e não sustentável.  

Os dados coletados são apresentados na forma de tabelas, e tratados de forma 

comparativa, considerando-se o valor total das compras sustentáveis, o valor total das 

compras não sustentáveis mais as sustentáveis e o percentual total das compras sustentáveis. 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/
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Descreveu-se ainda a quantidade dos produtos adquiridos, os valores totais e os 

percentuais para cada ano e modalidade de compra. A partir desta descrição comparou-se ao 

aspecto legal. 

    

ASPECTOS LEGAIS 

 

Ao contrário da empresa privada, o Poder Público não tem autonomia para efetuar 

contratações ou mesmo aquisições, estando vinculado ao dever de licitar. Segundo Gasparini 

(2009), duas são as finalidades de licitação. A primeira visa proporcionar às pessoas a ela 

submetidas a obtenção da proposta mais vantajosa, e, a segunda, dar igual oportunidade aos 

que pretendem contratar com essas pessoas.  

Máxime que a Administração Pública também é regida por Princípios 

Constitucionalmente expressos previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, aos 

quais não pode se omitir. Dentre estes princípios está a legalidade e a eficiência, que estão 

diretamente ligados à licitação, pois o administrador público tem o dever de fazer o que a lei 

determina, e também ter uma visão sistêmica do que ocorre ao seu redor, restando incluídas 

também questões relativas a sustentabilidade.  

Apesar de a administração pública ter que obedecer ao que determina a lei, este 

cumprimento estrito da lei não basta, pois nem tudo que é legal é moral ou ético. Neste caso 

específico, tendo, como conceito básico a ética como o conjunto de valores morais e 

princípios que norteiam a conduta humana nas sociedades.  

Nesta seara, Maturana (2009) considera que o problema da ética e da política lhe diz 

respeito enquanto parte da vida cotidiana de um cidadão que reflete sobre o social, a ética 

vista como a preocupação com as consequências que as ações têm sobre o outro. Assim, a 

ética não tem um fundamento racional, mas sim emocional.  Também com base neste 

princípio, pode-se repensar as compras realizadas pela administração pública.  

Registre-se que mais do que a própria principiologia em sentido lato sensu, a 

administração deve valer-se, também em específico, da legislação ambiental e dos princípios 

de sustentabilidade, em que envolve não somente o fornecedor em si, mas também toda a 

cadeia produtiva do produto, pois é dever do estado ser o exemplo para as empresas.  

Sabe-se, assim, que pelos princípios norteadores da licitação, este instituto visa 

garantir o princípio constitucional da isonomia bem como selecionar a proposta mais 
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vantajosa para a Administração. Deve também assegurar, sempre, a oportunidade igual a 

todos os interessados em participar do certame, e também possibilitar o comparecimento do 

maior número possível de interessados, tendo como base o atendimento ao interesse público, 

que exige que a administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o 

atendimento do objeto da aquisição licitada. 

Outros aspectos que devem ser considerados relacionam-se à capacidade técnica e 

econômico-financeira do participante, a qualidade do produto e ao valor do objeto. Já as 

compras públicas sustentáveis são da mesma maneira, um procedimento administrativo 

formal, mas que também visa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, trazendo 

em seu corpo critérios sociais, ambientais e até econômicos quando da aquisição de bens ou 

serviços, ou seja, é fundamental que a administração pública e os responsáveis pelas compras 

públicas delimitem fielmente as necessidades da sua instituição, mas também saibam sobre a 

legislação aplicável e características dos bens e serviços que poderão ser adquiridos. 

Hoje tem-se a consciência de que as compras sustentáveis não são sinônimo de 

maiores gastos de recursos financeiros, sendo claro que nem sempre a proposta mais 

vantajosa financeiramente é a melhor, uma vez que se considera, também, o verdadeiro 

diferencial em face da chamada aquisição sustentável. E é com base nesta consciência e 

necessidade de adequação a esta nova realidade que a administração pública vem adotando 

ações para garantir o atendimento ao que exige este novo momento, que vai além de atender 

ao princípio da legalidade, trazendo também em seu bojo uma visão mais abrangente e 

sistêmica do interesse público.  

A exemplo do referenciado, em uma pesquisa junto ao site do Ministério do 

Planejamento (MPOG, 2018), constata-se que foram criados pelo mesmo, alguns passos 

importantes que devem ser observados, ainda na fase interna, a saber: 

 1º Identificar os bens, serviços e obras mais adquiridos para analisar a viabilidade de 

adotar exigências de sustentabilidade nas licitações futuras, optando por produtos equivalentes 

que causem menor impacto ambiental e, que por exemplo, tenham maior eficiência 

energética. Também devem ser exigidas práticas sustentáveis nas execuções dos serviços e 

obras. 

 2º Verificar a disponibilidade de produtos sustentáveis no mercado e demonstrar que 

há aumento na demanda pelos mesmos.  
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3º Incluir gradativamente critérios ambientais, elaborando especificações técnicas 

claras e precisas dos produtos, bens e construções sustentáveis. 

4º Incluir novos critérios nos editais de compras, serviços e obras. 

5º Comunicar-se com outros gestores para trocar informações, pedir auxílio e 

sensibilizá-los. 

Segundo Lunelli (2013), deve-se também levar em conta tanto no processo de 

aquisição de bens ou mesmo das contratações os seguintes fatores na forma de 

questionamentos e/ou respostas:  

a) Custos ao longo de todo o ciclo de vida: Pois torna-se essencial levar em conta os 

custos de um produto ou serviço ao longo de toda a sua vida útil, tais como, preço 

de compra, custos de utilização e manutenção, e custos de eliminação; 

b) Eficiência: as compras e licitações sustentáveis atendem as necessidades da 

administração pública, aliando a utilização mais eficiente dos recursos com menor 

impacto socioambiental possível; 

c) Compras compartilhadas: com a criação das centrais de compras é possível 

utilizar-se produtos inovadores, mas também ambientalmente adequados sem que 

isto signifique aumentar-se os gastos públicos; 

d) Redução de impactos ambientais e problemas de saúde: é cediço que boa parte dos 

problemas ambientais e mesmo de saúde são influenciados pela qualidade dos 

produtos consumidos ou mesmo dos serviços prestados; 

e) Desenvolvimento e Inovação: o poder público exigindo produtos mais 

sustentáveis, deve estimular que os mercados e fornecedores desenvolvam 

conceitos inovadores e também aumentem a competitividade, tanto da indústria 

nacional como da local. 

Ainda segundo Oliveira e Santos (2015, p. 194), o conceito de compras públicas deve 

ser reescrito por meio da incorporação de novos elementos, como satisfação das necessidades 

humanas, preocupação com futuras gerações e preocupação com a distribuição social de 

renda. 

De acordo com Birdman e colaboradores (2008), a licitação ou compra sustentável é 

uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios do 
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processo da compra e contratação dos agentes públicos com o objetivo de reduzir impactos à 

saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos.  

A compra pública sustentável permite o atendimento às necessidades específicas dos 

consumidores finais por meio da compra do produto ou serviço que oferece o maior número 

de benefícios tanto para o ambiente quanto para a sociedade.  

De acordo com Oliveira e Santos (2015, p. 195), poderiam também aliar, além dos 

critérios atuais, alguns quesitos socioambientais, tais como:  

1. Razões econômicas: a melhor relação custo-benefício, preço, qualidade, 

disponibilidade, funcionalidade;  

2. Aspectos ambientais, contratos públicos ecológicos, ou seja: os impactos do 

produto e/ou serviço em seu ciclo de vida, produção ou descarte sobre o meio 

ambiente; e  

3. Aspectos sociais: efeitos de decisões de compra em questões como erradicação da 

pobreza, equidade internacional na distribuição dos recursos, condições de 

trabalho, direitos humanos. 

Por intermédio da compra sustentável, os órgãos públicos poderiam usar o seu poder 

de compra e dar um sinal ao mercado a favor da sustentabilidade, passando a escolher bens e 

serviços. 

  

AÇÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

 

Alguns estudos sobre a temática em nível internacional (GVces, 2006; ICLEI, 2001; 

SILVA JÚNIOR, 2007; SILVA JÚNIOR; ANDRADE, 2002; ARAUJO; CALMON, 2008; 

BIDERMAM et. al., 2008; OLIVEIRA, 2008) apresentam as iniciativas de licitação ou 

aquisição sustentável e reforçam a importância dos bons exemplos na promoção e 

desenvolvimento de novas ações nos mais diversos países.  

Neste matiz, tem-se que Coréia do Sul, Suíça, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, 

Países Baixos, Noruega, Japão, África do Sul, Áustria e Suécia estão entre os que mais se 

destacaram inicialmente (BIERDMAN et al., 2008). 

A Coreia do Sul desenvolveu um sistema governamental de certificação ambiental e 

selos verdes para identificar produtos e serviços sustentáveis e foi o segundo país a aprovar 

uma lei federal sobre licitação sustentável. O Japão Utiliza o programa IGPN - International 
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Green Purchasing Network (Rede Internacional de Compras Verdes) e a Itália na província de 

Bologna, estabeleceu critérios para compras públicas sustentáveis, exigindo que os produtos 

tenham algum tipo de rótulo ambiental e/ou certificado de produção controlada, 

considerando-se também tipos de embalagens e medidas de eficiência energéticas e de 

transporte.  

Em âmbito nacional, registra-se em 1999 o início da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, que “teve 

como objetivo estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras, levando-se à economia de recursos naturais e à 

redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão dos 

resíduos”. 

Esta Agenda é considerada como o marco indutor na adoção da gestão socioambiental 

sustentável no âmbito da Administração Pública brasileira, uma vez que se enfatiza o caráter 

indutor de escrever o nome por extenso e colocar a sigla entre parênteses (A3P) pelo fato de 

que este programa de gestão administrativa sustentável não possui natureza regulatória ou 

mesmo impositiva, mas, somente, de indução às boas práticas de gestão sustentável, ou seja a 

A3P representa um marco indutor e não regulatório.  

Estima-se que já em 2012, as compras governamentais estavam na proporção entre 10 

e 15% do Produto Interno Bruto (SILVA; BARKI, 2012), o que pôde e pode concorrer 

positivamente para que os agentes econômicos possam investir na produção de bens e 

serviços ambientalmente sustentáveis, e isto faz com que o governo federal invista na 

normatização das compras públicas sustentáveis. 

O Ministério do Meio Ambiente, que trabalha com a agenda ambiental pública desde 

1999, assevera que no Brasil já existem iniciativas nos três níveis de governo, quais sejam o 

federal, estadual e municipal a partir de seu encaminhamento, em janeiro de 2007, da proposta 

de alteração da Lei de Licitações ao Congresso, para inclusão de critérios de sustentabilidade 

ambiental nas contratações e compras públicas (MMA, 2018). 

No mesmo trilho, merece destaque também a criação de um banco de dados de 

empresas ecoeficientes visando suprir eventuais partes interessadas do governo e a aprovação 

o Decreto no 2.783, de 17 de setembro de 1998 no âmbito da Presidência da República, o qual 

proíbe que entidades do governo federal adquiram produtos ou equipamentos contendo 

substâncias degradadoras da camada de ozônio.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No período de 04 anos, nota-se, conforme análise da tabela 1, que do total de compras 

efetuadas, apenas 3,53% teve como objeto a compra nos padrões de sustentabilidade.  

  

Tabela 1 – Quadro das compras sustentáveis – 2015 a 2018 

Ano Valor Nominal (sustentáveis) Valor total 

(Sustentáveis e não sustentáveis) 

Percentual de 

compras 

2015 128.106.691,50 43 bilhões 0,85% 

2016 375.936.652,70 51 bilhões 0,85% 

2017 175.097.313,81 46 bilhões 0,87% 

2018 * 106.323.614,28 46 bilhões 0,96% 

Total 785.464.272,30 186 bilhões 3,53% 

  Fonte – MPOG 2018 - *janeiro a junho de 2018. 

 

O gráfico 1 ilustra o total dos valores gastos levando em conta as compras sustentáveis 

e não sustentáveis, sendo o período analisado, de 03 anos e seis meses, quais sejam, entre os 

meses janeiro de 2015 junho a de 2018.  

 

Gráfico 1 – Total dos valores das compras sustentáveis e não sustentáveis 

 

Fonte - MPOG 2018 
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 Os resultados encontrados entre anos de 2015 a 2018 evidenciam que as compras 

públicas sustentáveis estão sendo implementadas pela administração pública, porém em valor, 

e por conseguinte volume, muito aquém do que se espera. Em uma análise mais detalhada, 

aos dados disponibilizados pelo governo federal, e complementar ao demonstrado no gráfico 

1, tem-se:  

• Janeiro a dezembro de 2015:  na somatória de itens sustentáveis e não sustentáveis 

comprados, totalizou-se 106.444 itens pela administração pública federal.   

• Janeiro a dezembro de 2016:  na somatória de itens sustentáveis e não sustentáveis 

comprados, totalizou-se 106.374 itens pela administração federal. 

• Janeiro a dezembro de 2017: na somatória de itens sustentáveis e não sustentáveis 

comprados, totalizou-se 99.536 itens pela administração pública federal.   

• Janeiro a junho de 2018: na somatória de itens sustentáveis e não sustentáveis 

comprados, totalizou-se 32.562 itens pela administração pública federal.   

O gráfico 2 ilustra o total de operações de compras sustentáveis e não sustentáveis, 

sendo o período analisado, de 03 anos e seis meses, quais sejam, entre os meses janeiro de 

2015 junho a de 2018.  

A atual conjuntura das licitações sustentáveis no Brasil totaliza de 2.971 aquisições já 

efetuadas pela administração pública, em contrapartida a 341.945 não sustentáveis, 

demonstrando que apesar da previsão legal bem como a consciência aliadas a necessidade de 

adequação a esta nova realidade, ainda há um longo caminho a ser percorrido, pois representa 

um percentual de 0,86% operações de compras sustentáveis contra 99,14% não sustentáveis 

efetuadas pela administração. 
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Gráfico 2 – Total de compras sustentáveis e não sustentáveis 

 

Fonte: MPOG 2018 
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Resende (2012), já afirmou que não será possível viabilizar sete bilhões de pessoas 
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atendimento a legalidade não se torna mais aplicável às compras públicas, devendo-se 

acrescentar a ética que conforme Maturana (2009) “é vista como preocupação com as 

consequências que as ações têm sobre o outro”.  

Como consequência, deve-se ter a consciência de que as compras públicas devem 

seguir ao que determina a legislação, e no presente momento resta incluída a sustentabilidade 

como princípio legal, e que as compras sustentáveis não são mais um sinônimo de maiores 

gastos de recursos financeiros, sendo um verdadeiro diferencial.  

Desta forma, o conceito de compras públicas precisa ser reconsiderado no 

entendimento de Oliveira e Santos (2015, p.194), os quais consideram que “deve ser reescrito 

por meio da incorporação de novos elementos como a satisfação das necessidades humanas, 

preocupação com futuras gerações e preocupação com a distribuição social de renda”.  

Por fim, não basta a previsão legal e existência de normas sobre compras sustentáveis, 

conforme Maturana (2009) deve-se também considerar “a ética vista como preocupação com 

as consequências que as ações têm sobre o outro”.  

Deve-se então ter-se um real comprometimento de todos os envolvidos no processo de 

compras, pois para Brammer e Walker (2007) faz-se necessária a mudança de comportamento 

e mesmo hábito para a implantação de compras sustentáveis, o que pode representar uma 

verdadeira quebra de paradigmas em algumas instituições públicas, especialmente a 

administração pública por conta de seu poder de indução junto ao mercado produtor.   

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o status atual do processo de aquisições e contratações, baseadas em 

critérios sustentáveis está muito aquém do ideal, pois os percentuais confirmam a existência 

de um verdadeiro abismo entre ambos - 0,86% de compras sustentáveis contra 99,14% 

compras não sustentáveis, ou seja, é necessário serem alavancadas as compras na modalidade 

sustentável.  

De outro norte, há determinação legal desde 2010, por meio a Lei 12.349/2010, de 

obrigatoriedade da administração pública promover do desenvolvimento nacional sustentável 

com impacto nos processos de compras, reverberando na necessidade de se promover, então, 

as compras sustentáveis tratadas como objeto deste estudo. 
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Constata-se ainda que é necessário mais empenho dos atores para que os processos 

internos consolidem este novo hábito, pois os percentuais, os valores e as quantidades ainda 

estão muito baixos, quando comparados com as compras não sustentáveis.  

Em síntese, apesar dos resultados serem parcos, constatou-se uma evolução no 

incentivo às compras públicas sustentáveis, com a inserção de critérios sustentáveis a par dos 

fatores tradicionais mantendo-se o critério do menor preço.  

De outro ponto de vista pode-se dizer que a administração pública está se adequando 

ao que determina a legislação vigente, o que demonstra e confirma que os resultados de uma 

forma geral, também são positivos. 

Conforme o proposito deste estudo, confirma-se o atingimento aos objetivos propostos, pois 

trouxe à baila a real situação das compras sustentáveis até o mês de junho de 2018, com base 

nos dados disponibilizados pela administração pública federal.  

Por fim, espera-se que o presente trabalho, que não teve a pretensão de esgotar o 

assunto devido a vasta temática envolvida, possa ter colaborado para preencher uma pequena 

parcela da lacuna existente na literatura nacional, relacionada a investigação das compras 

sustentáveis.  

Visto que os estudos na área ainda estão em fase embrionária, necessário se faz que 

sejam aprofundados alguns questionamentos resultantes desta pesquisa e que podem ser 

considerados em estudos futuros, a saber:  

• Necessidade de avaliar os motivos e barreiras que dificultam a efetiva 

implementação das compras sustentáveis. 

• Estudos que repliquem esta pesquisa, nesta feita, por estado da federação. 

• Avaliação de forma aprofundada e por meio de estudos comparativos sobre os 

resultados e impactos que as compras sustentáveis proporcionam às 

organizações governamentais e para a sociedade. 
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UM ESTUDO DA GOVERNANÇA LOCAL DO APL DE MÓVEIS DO SUDOESTE 

DO PARANÁ 

 

A STUDY OF THE LOCAL GOVERNANCE OF THE FURNITURE CLUSTER OF THE 

SOUTHWEST OF PARANÁ 

 

Marcos Junior Marini57 

Gilcindo de Castro Corrêa Neto58 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 
 

Resumo: As teorias do desenvolvimento endógeno valorizam as forças produtivas locais, a 

partir de um processo de articulação dos atores em uma perspectiva de um território como 

construção social, como ocorre com os Arranjos Produtivos Locais. Neste cenário, as práticas 

cooperativas implicam na necessidade de um sistema de governança local para a coordenação 

desse processo, atuando tanto na gestão do APL como na função de catalisador dos interesses 

comuns e na construção de sinergias coletivas. Diante do exposto, a presente pesquisa tem 

como objetivo analisar a condução da governança local do APL de Móveis do Sudoeste do 

Paraná. Como encaminhamento metodológico, utilizou-se do método de estudo de caso e a 

técnica de pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário estruturado com os 

participantes do APL, incluindo dezenove empresários, cinco agentes de apoio e um 

representante da governança local. Os resultados da pesquisa demonstraram que apesar da 

existência deste arranjo produtivo há mais de uma década, apenas dois empresários atuaram 

na gestão do APL. Ademais, observa-se uma vacância desta função no último biênio (2016-

2017), o que possivelmente contribuiu para os resultados insatisfatórios em todos os 

indicadores avaliados sobre a condução da governança local, mesmo considerando que os 

respondentes avaliaram os últimos cinco anos. Como encaminhamento, ressalta-se ainda que 

foi constatada uma movimentação dos empresários para a retomada da condução da 

governança local, o que sugere a replicação deste estudo após o cumprimento da nova gestão 

do APL. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Endógeno. Governança Local.  APL de Móveis. Sudoeste 

do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The theories of endogenous development value the local productive forces, starting 

from a process of articulation of the actors in a perspective of a territory like social 

construction, as it happens with the Clusters. In this scenario, cooperative practices imply the 
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need for a local governance system to coordinate this process, acting both in the management 

of the cluster and in the function of catalyzing common interests and building collective 

synergies. In view of the above, the present research has the objective of analyzing the 

conduction of the local governance of the Furniture Cluster of the Southwest of Paraná. As 

methodological approach, the case study method and the field research technique were used, 

with the application of a structured questionnaire with the participants of cluster, including 

nineteen entrepreneurs, five support agents and a representative of local governance. The 

research results showed that despite the existence of this productive arrangement more than a 

decade ago, only two entrepreneurs acted in the management of Cluster. In addition, a lack of 

this function is observed in the last biennium (2016-2017), which possibly contributed to the 

unsatisfactory results in all the indicators evaluated on the conduction of local governance, 

even considering that the respondents evaluated the last five years. As referral, it should be 

noted that there was a movement of entrepreneurs to resume the conduct of local governance, 

which suggests the replication of this study after compliance with the new management. 

    

Keywords: Endogenous Development. Local Governance. Furniture Cluster. Southwest of 

Paraná. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A segunda metade do século XX foi marcada por intensas mudanças e quebras de 

paradigmas, principalmente a partir do final dos anos 1970, quando ocorre a substituição do 

modelo fordista/taylorista pelo toyotista, baseado em técnicas de produção flexíveis. Com 

isso, surgem novas formas de produção, novos mercados e indústrias menos verticalizadas, o 

que possibilitou novas perspectivas para a concentração espacial de pequenas e médias 

empresas e a valorização dos atributos territoriais (AMARAL FILHO, 2001). 

Neste cenário, surgem as teorias do desenvolvimento endógeno, entendido como 

produto das forças produtivas locais, a partir de um intenso processo de articulação do 

conjunto de atores locais, implicando em uma perspectiva de um território como construção 

social. Assim, a concentração geográfica de aglomerações produtivas, se destaca, sendo que a 

literatura apresenta inúmeros estudos relacionando o trabalho organizado por meio de redes 

de cooperação territoriais como uma das possíveis estratégias para o desenvolvimento local e 

regional (BOISIER, 2001; AMARAL FILHO; 2001; CASSIOLATO; LASTRES, 2003; 

COSTA, 2010). 

Ainda nestas discussões, cabe destacar que no Brasil, desde o final dos anos 1990, 

adota-se a terminologia Arranjos Produtivos Locais (APLs) para referenciar essas questões 

envolvendo as aglomerações produtivas. Ademais, para que ocorra o movimento de junção de 
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esforços e o desenvolvimento de práticas cooperativas pelos participantes de um arranjo 

produtivo, é necessário um sistema de governança local para a coordenação desse processo, 

atuando tanto na gestão do APL, como na função de catalisador dos interesses comuns e na 

construção de sinergias coletivas (CASSIOLATO; LASTRES, 2003: SUZIGAN; GARCIA; 

FURTADO, 2007; CAMPOS; CALLEFI, 2009; MARINI; SILVA, 2013). 

Diante do exposto, é importante mencionar que as formas de atuação, bem como os 

mecanismos e encaminhamentos utilizados pela governança local de um Arranjo Produtivo 

Local tornam-se elemento central para o próprio desenvolvimento do APL. Logo, a presente 

pesquisa tem como objetivo analisar a condução da governança local do APL de Móveis do 

Sudoeste do Paraná. Ademais, ressalta-se que esse arranjo produtivo apresenta relevância para 

a respectiva região, o que foi constatado tanto no mapeamento das aglomerações produtivas, 

realizado no ano de 2006, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), como pelo recente estudo sobre as principais cadeias produtivas do Sudoeste do 

Paraná (IPARDES, 2006; AGÊNCIA, 2016). 

Como encaminhamento, o artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta 

breve introdução. Em seguida, são apresentados os principais conceitos da fundamentação 

teórica, incluindo a temática dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e a questão da sua 

governança local. A terceira seção aborda os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a realização da pesquisa, e, a quarta seção apresenta a análise e a interpretação 

dos resultados. Para finalizar, são descritas as considerações finais do presente artigo. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Essa seção apresenta o embasamento teórico para as discussões propostas neste artigo, 

iniciando com uma breve caracterização da sua temática central, a partir de uma ênfase nas 

principais características e conceitos sobre os Arranjos Produtivos Locais (APLs). Em 

seguida, são abordados aspectos e discussões envolvendo um dos seus principais 

componentes, a questão da governança local. 
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Arranjos Produtivos Locais 

 

As discussões sobre o processo de endogeneização do desenvolvimento, ou seja, a 

valorização dos ativos territoriais em um movimento de articulação dos atores para a 

construção do desenvolvimento local e regional acabou originando vários estudos, e, por 

conseguinte, diversas vertentes teóricas na literatura, a partir das chamadas Teorias do 

Desenvolvimento Endógeno. No caso específico das aglomerações produtivas locais, surgem 

inúmeras terminologias para esse fenômeno, como: distritos industriais, tecnopolos, milieux 

innovateurs, sistemas produtivos locais, sistemas locais de produção, clusters, Arranjos 

Produtivos Locais (AMARAL FILHO, 2001; COSTA, 2010). 

No Brasil, as aglomerações produtivas concentradas geograficamente, são conhecidas 

pela denominação de Arranjos Produtivos Locais (APLs), desde a criação desta nomenclatura 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), no final da década de 1990 (COSTA, 2010). 

Para Cassiolato e Lastres (2003), o conceito de APLs pode ser definido como:  

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais - com foco em um conjunto específico de atividades econômicas - 

que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a 

participação e a interação de empresas - que podem ser desde produtoras de bens e 

serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de 

consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas 

formas de representação e associação. Incluem também diversas outras organizações 

públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, 

como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 

política, promoção e financiamento (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p.3). 

Neste debate, Costa (2010) afirma que um APL é constituído por um conjunto de 

agentes locais organizados por meio de certo grau institucional (explícito ou implícito), que 

apesar de conviverem em um ambiente competitivo, onde cada agente possui seus próprios 

interesses, bem como diferentes níveis de poder, procuram a harmonia, interação e obtenção 

de vantagens competitivas pela realização de práticas de cooperação. 

Diante do exposto, é possível perceber algumas características básicas para a 

existência de um Arranjo Produtivo Local, entre as quais: está presente em um território (local 

ou regional); é composto por uma rede heterogênea de agentes econômicos, sociais e 

políticos; apresenta vínculos de interação entre os agentes, os quais realizam práticas 

cooperativas (ações conjuntas). 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2118 

Corroborando, Marini et. al (2012) apresentam uma matriz de interdependência para 

Arranjos Produtivos Locais, a qual pode ser vista na figura 1. Em síntese, a configuração 

matricial apresenta os principais componentes para um APL (externalidades; políticas 

públicas; capital social; ações conjuntas e governança local), os quais estão inseridos em um 

território formado pelas dimensões: econômica, social, ambiental, espacial, cultural, política e 

institucional. Logo, revela-se um ambiente integrado e multidimensional, com uma 

perspectiva de análise interdisciplinar (MARINI et. al, 2012). 

 

Figura 1 – Proposta de Matriz de Interdependência para APLs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marini et. al (2012). 
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Ainda nestas discussões, ressalta-se que a proposta de matriz (figura 1) indica uma 

interdependência entre os componentes internos de um arranjo produtivo, os quais buscam 

uma sinergia coletiva para a obtenção de vantagens competitivas e a geração da eficiência 

coletiva do APL. 

Diante deste cenário, optou-se em utilizar um dos principais componentes da matriz 

para a realização desse estudo, ou seja, a governança local, pois a mesma possui relação direta 

com a capacidade de implementação de ações conjuntas pelos participantes do APL, a partir 

da função de coordenação do arranjo produtivo. 

  

Governança Local em APLs 

 

No processo de endogeneização do desenvolvimento, ressalta-se a importância da 

questão da governança local para as atividades de  coordenação e articulação dos diversos 

atores locais. Assim, as discussões sobre a questão do desenvolvimento local e a relação entre 

concertação social e governança, tendo como base o caso dos pactos territoriais da Itália, 

demonstra que tais experiências estão alicerçadas na parceria, participação e envolvimento 

baseado no protagonismo local. Portanto, o conceito de governança local diz respeito à 

capacidade que a sociedade de um determinado território possui, para coordenar as ações 

relativas aos assuntos públicos, por meio do envolvimento e cooperação de diversos atores 

regionais (DALLABRIDA; BECKER, 2003; TAPIA, 2005). 

A estrutura do sistema de governança é um elemento básico que propicia a ligação 

entre os outros elementos, ou seja, efetua a ligação entre os atores, instrumentos e ambiente 

social.  Com essa perspectiva, a governança local vincula-se às práticas democráticas de 

intervenção e participação dos diferentes atores no processo decisório, entre os quais, 

empresas públicas e privadas, entidades de apoio, consultores, centros de desenvolvimento 

tecnológico, entre outros. Logo, uma estrutura de governança é constituída pelos próprios 

participantes da rede social, os quais assumem a responsabilidade de coordenação das ações 

do grupo, principalmente quanto à elaboração de estratégias, proposição de solução de 

problemas comuns, mediação de possíveis conflitos, entre outras questões relacionadas ao 

coletivo (CASSIOLATO; LASTRES, 2003: TAPIA, 2005; SUZIGAN; GARCIA; 

FURTADO, 2007; CAMPOS; CALLEFI, 2009). 
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Especificamente no cenário das redes de cooperação de empresas, como ocorre com os 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), a governança local está relacionada com a capacidade 

que os atores participantes da coordenação possuem, para gerir e conduzir “as inter-relações 

produtivas, comerciais, tecnológicas e outras, influenciando decisivamente o desenvolvimento 

do sistema ou arranjo local” (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2007, p.425).  Ainda nesta 

discussões, os autores enfatizam que: 

Assim entendida, a governança é um dos aspectos mais complexos dentre os que 

caracterizam a dimensão espacial das atividades produtivas e inovativas. A 

complexidade decorre, por um lado, do difícil equilíbrio que a forma de governança 

deve manter entre cooperação e competição no âmbito do APL e, por outro lado, da 

miríade de fatores que condicionam a governança. Implica em dizer que não há 

modelos de aplicação genérica para a governança de APLs. (SUZIGAN; GARCIA; 

FURTADO, 2007, p.425). 

Diante do exposto, cabe destacar que o desenvolvimento de arranjos produtivos está 

condicionado à capacidade dos agentes envolvidos, em se articular e conduzir uma 

governança local, capaz de incentivar os benefícios coletivos para a rede, sendo que as formas 

de coordenação podem variar conforme as características específicas de cada tipo de sistema 

produtivo (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2007; CASSIOLATO; LASTRES, 2003). 

Ainda neste debate, ressalta-se que a governança local pode assumir várias formas 

para estimular a competitividade e a relação de cooperação entre os agentes do APL, o que 

pode gerar ações conjuntas e favorecer as condições para o desenvolvimento regional. Logo, 

uma estrutura de governança local define-se pela coordenação das ações coletivas e coloca-se 

entre as instituições e os agentes locais (ORTEGA; SILVA, 2011). 

Em síntese, o conceito de governança em arranjos produtivos está relacionado com as 

diferentes formas de coordenação, intervenção e participação nos processos de decisão pelos 

diferentes agentes. Logo, o estabelecimento de práticas democráticas é um fator essencial do 

próprio conceito de governança local, quando propicia a participação e intervenção dos 

diversos agentes nos processos decisórios, tais como empresas públicas e privadas, agentes de 

apoio, consultores, centros de desenvolvimento tecnológico, entre outros (CASSIOLATO; 

SZAPIRO, 2003; CASSIOLATO; LASTRES, 2003). 

Neste sentido, Marini e Silva (2013) destacam a importância da governança local em 

APLs, afirmando que a mesma deve basear-se em um processo democrático que é marcado 

pelo protagonismo local, por meio do empoderamento de seus agentes participantes.  
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Assim, o aumento da competitividade das empresas participantes de um APL está 

associado diretamente à governança e sua capacidade de coordenação das atividades operadas 

pelos diversos agentes envolvidos, ordenando a ação coletiva por meio de um processo de 

gerenciamento compartilhado. Esse processo implica em discussões e decisões coletivas 

acerca da dinâmica de cada entidade envolvida, possibilitando um canal de comunicação entre 

o APL e o seu ambiente local e regional (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003; MARINI; 

SILVA, 2013).  

A partir destas discussões, é possível afirmar que a governança local de um Arranjo 

Produtivo Local é um elemento fundamental para o desenvolvimento do APL e da própria 

região, possibilitando que as vantagens competitivas locais sejam maximizadas, a partir de um 

planejamento de ações que propiciem um ambiente de cooperação incluindo o conjunto de 

agentes locais e regionais e as empresas participantes do arranjo produtivo (FUINI, 2014). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O desenvolvimento de uma pesquisa científica implica em alguns encaminhamentos a 

partir da definição de um criterioso conjunto de procedimentos metodológicos. Neste sentido, 

a presente pesquisa está classificada quanto aos propósitos estabelecidos como uma pesquisa 

descritiva exploratória, com a aplicação do método de estudo de caso, o qual busca 

compreender fenômenos sociais complexos, a partir de uma investigação empírica do 

fenômeno em seu próprio contexto (YIN, 2010). 

A partir do objetivo geral estabelecido para o artigo, ou seja, analisar a condução da 

governança local de um Arranjo Produtivo Local optou-se pela aplicação do estudo de caso 

especificamente no contexto do APL de Móveis do Sudoeste do Paraná.   

Em relação à atividade moveleira no cenário de investigação, é importante destacar 

que a mesma surgiu a partir da década de 1970, e avançou gradativamente, sendo que 

atualmente é um importante pólo setorial, com aproximadamente 250 empresas distribuídas 

pela região, em especial nos municípios de Francisco Beltrão, Pato Branco, Chopinzinho, 

Ampére e Realeza (SINDIMADMOV, 2016).  

O APL de Móveis do Sudoeste do Paraná foi articulado em 2006, a partir de 

iniciativas de empresários do setor com o Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras 

do Sudoeste do Paraná (SINDIMADMOV) e outras instituições regionais. Atualmente, o APL 
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é formado por vinte e duas empresas produtoras de móveis que são associadas ao 

SINDIMADMOV, cuja base territorial é formada por vinte e um municípios da região, 

identificados por estrelas, conforme pode ser visto na Figura 2. Essas empresas participantes 

do APL representam 57% dos associados ao sindicato patronal, as quais na sua maioria 

produzem móveis em série e sob medida para o mercado interno, gerando em torno de 1.300 

empregos diretos na região (SINDIMADMOV, 2016).  

 

Figura 2 – Base Territorial do APL de Móveis do Sudoeste do Paraná. 

 

Fonte: adaptado de IPARDES (2016). 

Em continuidade com a descrição dos procedimentos metodológicos da pesquisa, 

ressalta-se que a coleta e a interpretação dos dados basearam-se em uma abordagem 

quantiqualitativa, a partir de fontes primárias obtidas por meio de entrevistas em uma 

pesquisa de campo. Assim, a entrevista baseou-se em um questionário estruturado visando à 

avaliação da governança local do APL, utilizando-se de uma escala numérica de 1 até 10 para 

cada uma das questões investigadas.  

Com esse encaminhamento, inicialmente foi necessário definir o conjunto de 

participantes da pesquisa de campo, a partir da relação de empresários e agentes de apoio do 

arranjo produtivo, a qual foi obtida por meio de documentos coletados junto à governança 

local do APL e do Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Sudoeste do Paraná 

(SINDIMADMOV). 
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Neste sentido, a pesquisa de campo foi realizada com a aplicação dos questionários 

envolvendo um conjunto de vinte e cinco entrevistados, incluindo dezenove empresários (do 

total de vinte e dois que participam do APL), cinco agentes de apoio (SINDIMADMOV, 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, SESI-SENAI PR, SEBRAE PR, 

Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão), além da representante da 

governança local do arranjo produtivo, correspondendo a empresária que ocupou a função de 

presidente do APL no último mandato (2014-2015), pois nos últimos dois anos, observou-se a 

vacância na função de presidente deste arranjo produtivo. 

Diante do exposto, ressalta-se que foi necessário estabelecer um recorte temporal em 

relação à avaliação da governança local do APL, sendo solicitado aos respondentes que 

considerassem sempre o quesito em relação aos últimos cinco anos, ou seja, 2013 até 2017. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para iniciar as discussões propostas para esse artigo, ou seja, analisar a condução da 

governança local do APL de Móveis do Sudoeste do Paraná torna-se necessário apresentar um 

breve histórico sobre os respectivos mandatos da presidência deste APL.   

O arranjo produtivo iniciou suas atividades no ano de 2006, com uma dinâmica de 

mandatos de presidência com duração de dois anos, sendo que o empresário que assumiu 

inicialmente a governança local atuou na gestão do APL durante os dois primeiros mandatos. 

Em seguida, uma empresária assumiu o terceiro mandato e conduziu o arranjo produtivo no 

período entre 2010 e 2015, como pode ser visto no quadro 1 (SINDIMADMOV, 2016).   

 

Quadro 1 - Situação da Governança Local do APL. 

                 Governança do APL Móveis do Sudoeste do PR –2006  2017   

2006 -2007 2008-2009 2010 - 2011 2012 - 2013 2014 - 2015 2016 - 2017 

Empresário 

C1659 

Empresário  

C16 

Empresária 

 C1860 

Empresária  

C18   

Empresária 

C18 

Sem 

 Governança 

      Período avaliado - 5 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

                                                 
59 Empresário C16 é proprietário de empresa em Realeza (PR). 
60 Empresária C18 é proprietária de empresa em Salgado Filho (PR). 
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Ainda nesse contexto, ressalta-se que a partir do ano de 2016, a governança do APL 

foi praticamente extinta, quando o novo presidente do SINDIMADMOV, eleito para o biênio 

de 2016 a 2017, resolveu não atuar concomitantemente com a gestão deste APL, e, assim, 

poucas reuniões e ações conjuntas foram desenvolvidas. Porém, cabe mencionar que para os 

dados desta pesquisa, os respondentes consideraram a avaliação dos últimos cinco anos 

(2013-2017), logo, refere-se à análise da última gestão do Arranjo Produtivo Local, conforme 

exposto no quadro 1. 

Em continuidade nesta seção, encaminha-se para a apresentação dos resultados obtidos 

com a pesquisa de campo, a partir da compilação e análise das respectivas entrevistas, 

considerando um conjunto formado por seis indicadores de avaliação sobre a condução da 

governança local do APL, os quais são prevalentes nas discussões desta temática na revisão 

da literatura.  

Inicialmente, a questão relativa à avaliação da capacidade de coordenação ou gestão 

do APL, visava compreender dos entrevistados se a governança do APL era dotada de pessoas 

com capacidade para coordenar o arranjo. Os mesmos deveriam atribuir uma nota na escala 

numérica entre 1 até 10, onde 1 representa baixa capacidade e 10 para alta capacidade. Caso 

não percebesse indícios, os respondentes deveriam marcar NE (Não Existe= 0). 

 

Gráfico 1 – Grau de capacidade de coordenação (Gestão do APL). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Moveleiras do Sudoeste do Paraná (SINDIMADMOV), todos os demais entrevistados 

atribuíram um valor baixo para esse quesito, o que resultou na média geral de 4,1. 

Neste sentido, ressalta-se que para que os objetivos coletivos sejam atendidos, a 

coordenação das atividades dos membros da rede é uma das funções básicas do sistema de 

governança (ALBERS, 2010; CASTRO, 2013).  No caso específico de APLs e Sistemas 

Produtivos Locais (SPLs), o conceito de governança está diretamente vinculado com a 

capacidade que os agentes possuem para coordenar e gerir as relações comerciais, técnicas e 

produtivas, visando o desenvolvimento do arranjo (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2007). 

Nas entrevistas, por meio de questões abertas, foi possível observar que a maioria dos 

empresários desconhecia a existência ou a atuação de uma governança formal para o APL nos 

últimos anos. Da mesma forma, os agentes de apoio também evidenciaram a falta de uma 

coordenação para o arranjo durante os últimos dois anos de atuação.  A ACEFB, apesar de 

atribuir nota 9 para o quesito em análise, não soube informar sobre a existência de uma 

governança atual para o APL, o que leva a suspeitar que o entrevistado considerou 

principalmente a última gestão (período entre 2013-2015). 

Outro quesito analisado foi à capacidade de articulação (concertação social, diálogo e 

ajuda mútua), a partir da seguinte pergunta aos entrevistados: qual o grau de articulação 

existente na Governança Local para fomentar os participantes do APL para diálogo e ajuda 

mútua? Os entrevistados deveriam optar por uma pontuação também dentro da mesma escala 

numérica entre 1 até 10. 

O Gráfico 2 demonstra novamente que a ACEFB e o SINDIMADMOV resultaram nas 

melhores avaliações entre os entrevistados, e, coincidentemente, a média geral também ficou 

em 4,1. Logo, ressalta-se que a capacidade de articulação da governança de um APL, é 

imprescindível para que ocorra uma sinergia positiva entre os agentes envolvidos, a fim de 

melhorar a produtividade das empresas participantes e atrair novas empresas componentes da 

cadeia produtiva para o APL. A construção de um pacto territorial para o desenvolvimento 

regional, necessariamente, está vinculado com o planejamento das estratégias estruturado de 

forma compartilhada entre todos os agentes, sejam empresários, lideranças, instituições 

públicas e privadas, entre outros (TAPIA, 2005). 
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Gráfico 2 – Grau da capacidade de articulação do APL. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Outro aspecto importante na condução de um arranjo produtivo corresponde à questão 

do poder de influência na resolução de possíveis conflitos existentes no âmbito do arranjo 

produtivo. Neste sentido, o gráfico 3 possibilita verificar o mesmo padrão observado nas 

questões anteriores, com os respondentes atribuindo valores similares, o que resultou em uma 

média geral de 4,2. Já a média do conjunto de empresários demonstra que a capacidade de 

resolução de conflitos na condução deste APL pode ser considerada baixa (3,6 na escala 

proposta). Segundo Graça (2007), a governança do APL deve possuir capacidade de poder 

para a resolução de conflitos que possam surgir no grupo, uma vez que os próprios agentes da 

rede exercem influência no relacionamento com os agentes e o mercado. 

 

Gráfico 3 – Grau da capacidade de poder ou influência na resolução de conflitos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para a avaliação do nível de transparência na gestão do APL, foi solicitado aos 

respondentes que atribuíssem uma nota de 1 a 10, para avaliar a seguinte pergunta: É possível 

afirmar que a governança do APL socializa quaisquer tipos de informações de maneira 

transparente para todos os membros do arranjo? Caso o agente entrevistado não percebesse 

indícios, assinalaria NE (Não Existente = 0). 

 

Gráfico 4 – Grau da transparência na gestão. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Como pode ser visto no gráfico 4, as respostas nesta questão possuem coerência com 

as demais avaliações apontadas pela grande maioria dos agentes, porém, apesar de pontuar 

com nota 9, a ACEFB afirmou na pergunta aberta, que “não existe instrumento de 

transparência”. Ao ser indagado sobre essa resposta, o entrevistado respondeu que não recebe 

informações do APL, mas acredita que deve existir essa transparência no grupo. 

Adicionalmente, a pergunta aberta revelou que os principais instrumentos utilizados para 

socializar as informações do APL correspondem aos mecanismos de troca de mensagens por 

email e WhatsApp. 

O próximo indicador avaliado em relação à governança local do APL correspondeu à 

questão sobre como ocorrem às práticas democráticas na tomada de decisão, a partir da 

seguinte pergunta: Quanto ao aspecto que envolve a participação na tomada de decisão, é 

possível afirmar que todos os membros são consultados para emitir sua opinião?  Os 

entrevistados deveriam optar por uma pontuação dentro de uma escala numérica entre 1 a 10. 

Caso o entrevistado não percebesse indícios, poderia optar por NE (Não Existente = 0). 
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Gráfico 5 – Grau de práticas democráticas na tomada de decisão. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 5, é possível observar que nesta questão 

sobre as práticas democráticas na tomada de decisão, as avaliações não seguiram o padrão de 
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oportunistas e riscos sistêmicos, com a redução de interesses coletivos, principal objetivo de 

um APL (AMARAL FILHO, 2001; VILLELA; PINTO, 2009). 

 

Gráfico 6 – Grau da capacidade para superar dificuldades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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apoio como SESI-SENAI-PR, SEBRAE-PR, bem como pelos empresários participantes do 

APL; (iv) nota 0 assinalada pela FIEP em todas as questões. 

A interpretação dessas notas atribuídas pelos agentes pode encontrar justificativa pelas 

seguintes observações constatadas na pesquisa de campo: (i) as altas notas atribuídas pela 

ACEFB, foram justificadas pelo respondente, como devidas ao excelente relacionamento que 

a entidade possui com grande parte dos agentes do APL, principalmente, empresários e 

agentes de apoio; (ii) o SINDIMADMOV respondeu a pesquisa na perspectiva da gestão 

efetuada até o ano de 2015; (iii) os agentes de apoio e demais empresários, alegam que as 

baixas médias atribuídas por eles devem-se à atual falta de uma governança no APL, bem 

como as dificuldades já mencionadas, as quais prejudicam a participação; (iv) A Fiep justifica 

suas notas 0, tendo em vista não ter participado das reuniões do APL nos últimos anos. 

Corroborando com esse debate, Humphrey e Schmitz (2000) afirmam que um APL 

que não possui uma estrutura de governança adequada, não passa de uma simples corrente de 

relações mercadológicas, tendo em vista que a coordenação dos agentes é um mecanismo 

imprescindível para tornar os agentes do arranjo, em efetivos atores dentro da cadeia 

produtiva e indutores do desenvolvimento regional (HUMPHREY; SCHMITZ, 2000).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura aponta para a importância da articulação dos atores locais visando à 

junção de esforços e o desenvolvimento de ações conjuntas em um movimento conhecido 

como endogeneização do desenvolvimento local e regional. Neste âmbito, no Brasil, desde o 

final da década de 1990 é utilizada a terminologia Arranjos Produtivos Locais (APLs) para 

expressar a dinâmica das aglomerações produtivas.  

Neste cenário, torna-se necessário um sistema de governança local para esse processo, 

o qual possa atuar como catalisador dos interesses comuns dos participantes de um arranjo 

produtivo, além de possibilitar a construção de sinergias coletivas. Diante do exposto, o 

presente artigo buscou analisar a condução da governança local do APL de Móveis do 

Sudoeste do Paraná.  

Como encaminhamento, utilizou-se de uma pesquisa de campo envolvendo a 

aplicação de um questionário estruturado com vinte e cinco entrevistados, incluindo dezenove 

empresários do APL, um representante da governança local e cinco agentes de apoio 
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(SINDIMADMOV, Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, SESI-SENAI PR, 

SEBRAE PR, Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão – ACEFB). 

Como síntese dos resultados da pesquisa, foi possível constatar que a avaliação do 

conjunto de indicadores para a governança local do APL resultou em valores que podem ser 

considerados baixos, pois a maioria ficou em torno de 4, em uma escala numérica variando 

entre 1 e 10. Neste sentido, a média geral do nível de capacidade de coordenação (gestão do 

APL) foi de 4,1; sendo o mesmo valor obtido na avaliação da capacidade de articulação e 

concertação social pela governança local; já para o nível de poder ou influência na resolução 

de conflitos e o nível de dificuldades da governança local frente ao arranjo produtivo ficaram 

avaliadas com a média final igual a 4,2. De forma similar, o nível de transparência na gestão 

do APL foi avaliado com uma média de 4,3; enquanto as práticas democráticas na tomada de 

decisão tiveram a menor média geral na avaliação, resultando em apenas 2,6. 

Para finalizar, cabe destacar que também foi observado que no momento da pesquisa 

(mandato 2016-2017) o arranjo produtivo não possui uma governança formal, ou seja, 

nenhum empresário ou agente de apoio ocupa a função de presidente do APL. Logo, essa 

vacância na atual gestão do arranjo produtivo, muito provavelmente, pode ter impactado 

diretamente nos resultados insatisfatórios que foram obtidos nesta pesquisa.  

 Como encaminhamento para trabalhos futuros recomenda-se a reaplicação dos 

instrumentos de coleta de dados, quando da formalização de uma nova governança local para 

esse APL, visando possibilitar uma análise comparativa entre os resultados dos indicadores 

nestes dois espaços temporais distintos, o que poderá contribuir com a futura condução do 

Arranjo Produtivo Local. 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: O artigo tem por objetivo identificar os determinantes do rendimento médio 

domiciliar per capita, a partir de dados do Censo de 2010. Foram estimadas equações para 

cada Unidade Federativa do Brasil, sob a hipótese que a magnitude das variáveis explicativas 

e o sentido que afetam o rendimento de cada grupo da sociedade é diferente para cada grupo e 

entre as distintas UFs. Os resultados deste estudo confirmaram a hipótese estabelecida e estão 

de acordo com a teoria, em que se espera que variações no nível de emprego, escolaridade e 

grau de concentração de renda tenham influência sobre a renda média das famílias. Além 

disso, os resultados sugerem que variações no grau da distribuição de renda sempre tem 

impacto negativo sobre a renda média dos pobres ao passo que a renda média e a renda média 

do décimo mais rico sempre aumenta e, tanto o retorno da escolaridade como o acesso ao 

mercado de trabalho parecem contribuir mais para variações na renda desses últimos grupos 

do que para a renda média dos pobres. 

 

Palvaras-chave: Rendimento. Distribuição de renda. Escolaridade. Nível de emprego. 

 

Abstract: The article aims to identify the determinants of the average household income per 

capita, based on data from the 2010 Census. Equations were estimated for each Federative 

Unit of Brazil, under the hypothesis that the magnitude of explanatory variables and the 

meaning that affect income of each group of society is different for each group and between 

different UFs. The results of this study confirm the established hypothesis and are in 

agreement with the theory, where variations in the level of employment, schooling and degree 

of concentration of income are expected to influence the average income of families. 

Moreover, the results suggest that variations in the degree of income distribution always have 

a negative impact on the average income of the poor, while the middle income and the middle 

income of the richest tenth always increases, and both the return of schooling and access to 

the labor market seem to contribute more to income variations in these latter groups than to 

the average income of the poor. 

 

Keywords: Income. Income distribution. Schooling. Level of employment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em geral, a pobreza absoluta, nível de renda mínima para que um indivíduo possa 

sobreviver, é o que define a chamada linha de pobreza. Hoffmann (1995) observou que 

sempre que a renda média cresce, a pobreza absoluta diminui, pois em geral, os pobres ficam 

menos pobres. Contudo, mostrou que o aumento da concentração de renda ou a ampliação das 

desigualdades medida pelo índice de Gini contribui para aumentar a pobreza absoluta. Em 

outras palavras, variações na distribuição de renda pode impactar a renda de determinadas 

parcelas ou grupos da população. 

No Brasil, quase metade da desigualdade em remuneração do trabalho está 

relacionada às diferenças em capital humano, pois há diferenciais de remuneração por nível 

educacional. Por outro lado, tem-se mostrado que incrementos nos anos de estudo dos 

trabalhadores conduzem a aumentos nos rendimentos. Portanto, o aumento da escolaridade 

atua tanto no sentido de aumentar os rendimentos do trabalho como em diminuir a 

desigualdade de renda (BARROS; FRANCO; MENDONÇA, 2007). 

Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004), estudando o retorno da escolaridade no 

Brasil, observam que a participação do governo na educação deve ocorrer nos níveis mais 

elementares de ensino, uma vez que uma pessoa de baixa renda e com pouca escolaridade não 

estaria propensa a investir em educação (custo da educação seria muito alto gerado pelo baixo 

retorno até que o investimento se tornasse atrativo). O raciocínio se aplica também para 

famílias de baixa renda, pois por essa razão não estariam dispostas a investir na escolaridade 

dos filhos. 

Segundo Barros e Carvalho (2002), o acesso ao trabalho e o salário constituem a 

principal preocupação dos trabalhadores. Nesse sentido, a taxa que define a população 

economicamente ativa em determinado local pode ser um importante determinante do 

rendimento das famílias, uma vez que é o emprego que define o nível de renda. Afinal, sem 

trabalho, o rendimento poderia ser nulo. Ademais, argumenta-se que uma política efetiva de 

combate ao desemprego tem impacto direto sobre a distribuição de renda e a pobreza. 

Assim sendo, o objetivo desse trabalho é identificar os determinantes do rendimento 

médio domiciliar per capita em cada Unidade Federativa do Brasil, utilizando os dados do 

Censo de 2010. Nesse sentido, estimou-se uma equação para cada UF, sob a hipótese que a 
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magnitude das variáveis explicativas e o sentido que afetam o rendimento de cada grupo da 

sociedade é diferente entre o grupo e entre as distintas UFs. 

Essa seção introdutória tratou, em linhas gerais, dos determinantes da renda 

considerados nesse trabalho. Na revisão de literatura fez-se uma breve revisão teórica desses 

determinantes. Em seguida apresenta-se a metodologia utilizada e os resultados e discussões. 

Finalmente, encontram-se as principais conclusões desse estudo. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A influência da concentração de renda, escolaridade e o nível de emprego sobre a renda 

domiciliar per capita 

 

Para compreender a relação que pode ser estabelecida entre a distribuição da renda e 

o crescimento da renda, estudos indicam que o crescimento econômico reduz a desigualdade, 

pois quando a renda geral se eleva geralmente a fração da renda das camadas mais pobres 

aumenta. Todavia, pesquisas para o Brasil sugerem que entre 1960 e 2007 houve crescimento, 

tanto com aumento, como com redução da desigualdade (BARROS et al, 2010). 

Em geral, sempre que a renda média cresce a pobreza absoluta diminui. No entanto o 

argumento de Hoffmann (2001) parece ser categórico quando afirma que, mesmo que a 

redução da desigualdade no Brasil não esteja intimamente relacionada ao crescimento 

econômico, não pode haver dúvida de que a redução da desigualdade de renda é um fim em si 

mesmo e inerente ao processo de redução da pobreza. 

Hoffmann (1995), examinando a relação entre índices de pobreza absoluta, 

rendimento médio e desigualdade da distribuição de renda, obteve coeficientes de 

determinação superiores a 90%, para o período de 1979 a 1990. Os resultados da regressão 

indicaram que o coeficiente do índice de Gini foi sempre significativo ao nível de 1% como 

variável explicativa dos índices de pobreza. O autor conclui que, apesar da simplicidade da 

equação, mais de 90% das variações na pobreza são explicadas pelo rendimento médio e pela 

desigualdade da distribuição de renda. Verificou ainda uma relação inversa entre rendimento 

médio e pobreza absoluta; e uma relação direta entre desigualdade da distribuição dos 

rendimentos e pobreza. 
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No que tange a relação entre a escolaridade e os rendimentos, uma primeira 

formalização surge com a teoria do capital humano em meados do século XX. De acordo com 

essa teoria a escolaridade e a experiência do indivíduo são responsáveis por ganhos de 

produtividade que se refletem no aumento dos rendimentos (SCHULTZ, 1961). No Brasil, o 

estudo clássico de Langoni (1973) mostrou que a contribuição marginal da educação para a 

variância da renda aumentou 33% entre 1960 e 1970, portanto, isso indica a relevância da 

educação como principal fator para explicar as diferenças entre os rendimentos individuais no 

mercado de trabalho.  

Segundo Barros e Mendonça (1995), no Brasil, a influência de cada ano de 

escolaridade adicional sobre o nível salarial de um trabalhador permaneceu estável ao longo 

do período 1976-89. Não obstante, verificou-se para um trabalhador com apenas os primeiros 

4 anos de estudo, um ano adicional de estudo tende a elevar o salário em cerca de 15%. Desse 

ponto de vista, Corrêa e Hoffmann (1997) também concluíram que o nível educacional tem 

influência tanto nos ganhos como na desigualdade dos rendimentos.  

Num período mais recente, Barros, Franco e Mendonça (2007), verificaram que a 

desigualdade de renda declinou acentuadamente entre 2001 e 2005, o que contribuiu para 

reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida da população. A renda da população mais 

pobre, por exemplo, cresceu 16% no período; ademais houve declínio principalmente na 

desigualdade na remuneração do trabalho; um dos principais fatores responsáveis pela queda 

na desigualdade em renda per capita no país.  

Finalmente, pode-se questionar como o nível de emprego impacta o rendimento das 

famílias. Em macroeconomia, emprego e renda podem ser associados de modo que o aumento 

no nível de emprego ou diminuição da taxa de desemprego contribui para elevar o produto. 

Okun analisou empiricamente essa relação para os Estados Unidos no período pós 1953 e 

encontrou evidências de que havia uma relação inversa entre desemprego e produto interno 

bruto (OKUN, 1962).  

Num período mais recente, Gois (2015) e Golveia (2015) buscaram demonstrar 

empiricamente a lei de Okun para o caso brasileiro. Em determinadas situações verificou-se 

que a relação é consistente, porém, há uma série de inter-relações que precisam ser exploradas 

para melhor compreendê-la. Por exemplo, a geração de renda não depende somente do nível 

de emprego, mas também da produtividade do trabalhador empregado, pois um trabalhador 

mais produtivo pode gerar mais renda que um trabalhador menos produtivo e, portanto, isso 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2139 

pode aumentar a taxa desemprego em setores mais produtivos e/ou em economias mais 

desenvolvidas.  

Montali (2000), analisando o mercado de trabalho na década de 1990, busca entender 

como as transformações nesse mercado se manifestam na família e nas condições de vida da 

população. Para a autora, as transformações na economia brasileira desde a década 1970, 

afetou a inserção dos elementos da família no mercado de trabalho e, devido à inexistência de 

políticas de emprego e de proteção social, houve uma queda da renda familiar entre 1990 a 

1994. Analisando especificamente a Região Metropolitana de São Paulo, no período de 1995 

a 1997, constata-se que houve uma recuperação da renda familiar per capita relacionada aos 

efeitos do Plano Real. Contudo, continuou a precarização das relações de trabalho 

principalmente nas famílias mais pobres afetadas pelo desemprego.  

Ainda para a autora, na Região Metropolitana de São Paulo, as restrições ao emprego 

e, consequentemente, a renda são resultado da ausência de políticas efetivas de emprego e da 

ineficácia daquelas implementadas na década de 1990. Para Barros e Carvalho (2002), o 

acesso ao trabalho e o nível de remuneração constitui a principal preocupação dos 

trabalhadores. Porém, o bem-estar de um trabalhador e de seus familiares depende da natureza 

de sua inserção no mundo do trabalho.  

Nesse sentido Urani (1995) afirma que o crescimento econômico não é condição 

necessária par aumentar o nível de emprego e renda domiciliar, uma vez que na década de 

1980 o Brasil aumentou a força de trabalho, porém a renda não seguiu a mesma trajetória 

diante das transformações tecnológicas da época. Ademais, destaca-se que o padrão de 

crescimento pode ser concentrador de renda, o que não se traduz em aumentos dos salários 

reais. Assim, a geração de emprego não necessariamente combate à pobreza, pois postos de 

trabalho precários podem estar sendo criados. Assim, políticas estruturais diretas de combate 

ao desemprego e à baixa produtividade e remuneração se fazem necessárias64.  

De acordo com o exposto assume-se que a distribuição de renda, medida pelo índice 

de Gini da renda média domiciliar, pode afetar os rendimentos de diferentes grupos da 

sociedade, dada à distribuição desigual da renda. Ademais, ainda que se reconheça a 

importância do aumento da escolaridade para o aumento nos rendimentos, a magnitude desse 

                                                 
64 Barros e Carvalho (2002) propõem três tipos de políticas ativas de emprego e renda: a) microcrédito, 

b) treinamento profissional e c) intermediação de mão de obra. 
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impacto também pode ser diferente considerando que o custo de oportunidade da educação 

para ricos e para os pobres não é o mesmo. Por fim, a dinâmica do emprego em determinado 

local pode ser um importante determinante dos rendimentos das famílias, porém isso depende 

principalmente do acesso dos diferentes grupos ao mercado de trabalho.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O objetivo desse trabalho é identificar os determinantes do rendimento médio 

domiciliar per capita em cada Unidade Federativa do Brasil. Para isso, foram utilizados os 

dados do Atlas de 2013 do PNUD para ano do Censo de 2010. Para cada UF incluiu-se as 

observações de todos os municípios com dados disponíveis referentes a cada variável 

utilizada no modelo. Portanto, trabalhou-se com dados secundários de corte temporal, ou seja, 

os dados de cada município agrupados por UF em um determinado momento do tempo, ano 

de 2010. 

A estratégia empírica consistiu em rodar três modelos para cada UF (sem o Distrito 

Federal) avaliando o impacto das mesmas variáveis explicativas sobre o rendimento 

domiciliar de cada grupo da sociedade. No primeiro modelo, utilizou-se o rendimento 

domiciliar médio per capita como variável dependente; no segundo modelo o rendimento 

domiciliar médio dos pobres e, por fim, no terceiro modelo a variável dependente foi o 

rendimento do décimo mais rico da população que vivia em domicílios particulares 

permanentes. É verdade que o primeiro modelo incorpora os demais grupos, mas aqui ela é 

usada como referência. Nesse sentido, a hipótese é que a magnitude das variáveis explicativas 

e o sentido que afetam o rendimento de cada grupo da sociedade são diferentes entre os 

grupos e entre as distintas UFs.  

 Os modelos econométricos propostos utilizam como determinantes do rendimento 

domiciliar uma medida usual de concentração de renda (índice de Gini), o IDHM–E como 

Proxy do nível educacional da população e, portanto do capital humano; e a taxa de atividade 

como medida de oportunidade de emprego e renda para cada grupo da sociedade, conforme as 

equações a seguir: 

 

𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝐷𝑃𝐶)𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔 (𝐺𝐼𝑁𝐼)𝑖 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔 (𝐼𝐷𝐻𝐸)𝑖 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝐴𝑇𝐼𝑉)𝑖 +  𝜀𝑖         Eq. (1) 

 

𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝑀𝑃𝑂𝐵)𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔 (𝐺𝐼𝑁𝐼)𝑖 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔 (𝐼𝐷𝐻𝐸)𝑖 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝐴𝑇𝐼𝑉)𝑖 +  𝜀𝑖         Eq. (2) 
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𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝐷𝑃𝐶10)𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔 (𝐺𝐼𝑁𝐼)𝑖 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔 (𝐼𝐷𝐻𝐸)𝑖 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝐴𝑇𝐼𝑉)𝑖 +  𝜀𝑖       Eq. (3) 

 

Em que: 

 

RDPC – é a renda média domiciliar per capita; 

RMPOB – é a renda média domiciliar per capita dos pobres (ganho menor ou igua l a R$140 

mensais em agosto de 2010); 

RDPC10 - é a renda média domiciliar per capita do décimo mais rico da distribuição em reais 

de agosto de 2010; 

GINI – índice de gini; 

IDHE – capta dimensão educação (Proxy de capital humano); 

TATIV – é a taxa de atividade (capta a dinâmica do emprego); 

𝜀𝑖 - é o erro aleatório que segue os pressupostos do modelo clássico de regressão linear e o 

subscrito denota que as variáveis são um corte no tempo.  

 Os betas são os coeficientes a serem estimados pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários e utilizou-se o modelo log-log para a obtenção direta das elasticidades. Na equação 

1,  𝛽1 indica a variação percentual na RDPC que independe das variáveis explanatórias; 𝛽2 

mostra a variação percentual na RDPC decorrente de variações na distribuição da renda; 𝛽3 

indica a variação percentual na RDPC atribuída a variações no nível educacional e, por fim, 

𝛽4 capta as variações na RDPC quando ocorrem variações na taxa de atividade/mudanças no 

mercado de trabalho e na dinâmica do emprego. Análise semelhante pode ser feita para os 

coeficientes das eq. 2 e 3, cujas variáveis dependentes são a RMPOB e a RDPC10, 

respectivamente. 

 Um problema comum quando se utiliza dados em corte temporal é o da 

heterocedasticia, devendo-se realizar testes para identificar e corrigi-lo.  A quebra do 

pressuposto de que a variância do erro não é constante implica que os estimadores continuam 

não tendenciosos, porém não são mais eficientes, pois a variância na presença de erros 

heterocedásticos deixa de ser mínima, o que pode levar a testes t enganosos. Nesse estudo, a 

heterogeneidade pode advir do grande número de municípios por UF (GUJARATI, 2011). 

 Nesse sentido, em todas as regressões estimadas fez-se o teste de White para 

identificar a heterocedasticia, cuja hipótese nula é a variância do erro é homocedástica, contra 

a hipótese alternativa de que a variância do erro não é constante. Se o p-valor é menor que o 
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nível de significância escolhido (usualmente 0,05), rejeitamos a hipótese nula e concluímos 

pela presença de heterocedasticia. Nos casos em que se identificou o problema, corrigiu-se o 

desvio padrão dos parâmetros estimados pelo método consistente em heterocedasticia de 

White (PYNDICK; RUBINFELD, 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise das variáveis selecionadas por UF e Região 

 

O objetivo dessa seção é avaliar as particularidades de cada UF em termos das 

variáveis selecionadas, conforme a Tabela 1. Isso pode contribuir para explicar a magnitude 

dos parâmetros estimados e a comparação entre os modelos estimados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Apresentação das variáveis selecionadas por UF, ano de 2010 
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Região UF RDPC RMPOB RDPC10 GINI IDHE TATIV 

Centro 

Oeste 

Goiás (GO) 810.97 87.39 3709.93 0.55 0.64 62.22 

Mato Grosso do Sul (MS) 799.34 81.8 3650.49 0.56 0.62 61.26 

Mato Grosso (MT) 762.52 74.25 3411.6 0.55 0.63 61.09 

Nordeste 

Alagoas (AL) 432.56 70.59 2238.83 0.63 0.52 49.5 

Bahia (BA) 496.73 71.71 2535.73 0.62 0.55 55.94 

Ceará (CE) 460.63 72 2337.98 0.61 0.61 51.43 

Maranhão (MA) 360.34 62.13 1803.95 0.62 0.56 49.28 

Paraíba (PB) 474.94 73.63 2386.4 0.61 0.55 51.34 

Pernambuco (PE) 525.64 74.09 2763.18 0.62 0.57 52.12 

Piauí (PI) 416.93 65.71 2080.95 0.61 0.54 50.93 

Rio Grande do Norte (RN) 545.42 75.87 2696.59 0.6 0.59 51.57 

Sergipe (SE) 523.53 77.63 2684.88 0.62 0.56 54.14 

Norte 

Acre (AC) 522.15 62.69 2639.9 0.63 0.55 53.08 

Amapá (AP) 598.98 75.92 2841.57 0.6 0.62 56.38 

Amazonas (AM) 539.8 63.11 2895.5 0.65 0.56 53.99 

Pará (PA) 446.76 68.2 2241.39 0.62 0.52 52.89 

Rondônia (RO) 670.82 72.55 2999.96 0.56 0.57 60.04 

Roraima (RR) 605.59 56.87 3018.81 0.63 0.62 55.85 

Tocantins (TO) 586.62 72.4 2876.41 0.6 0.62 55.98 

Sudeste 

Espírito Santo (ES) 815.43 89.46 3740.2 0.56 0.65 60.98 

Minas Gerais (MG) 749.69 85.95 3447 0.56 0.63 59.05 

Rio de Janeiro (RJ) 1039.3 90.88 5126.76 0.59 0.67 56.46 

São Paulo (SP) 1084.46 93.2 5083.26 0.56 0.71 60.81 

Sul 

Paraná (PR) 890.89 87.69 3907 0.53 0.66 62.51 

Rio Grande do Sul (RS) 959.24 87.28 4210.93 0.54 0.64 62.52 

Santa Catarina (SC) 983.9 89.89 3879.89 0.49 0.69 65.7 

  Brasil 793.87 75.19 3884.61 0.6 0.63 57.93 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de PNUD, 2018 

 

A Tabela 1 mostra que na região Centro Oeste, GO teve o melhor desempenho em 

todas as variáveis dentre os estados da região. Por outro lado MT teve o pior desempenho em 

termos de renda e emprego e MS em termos de IDHE e concentração de renda. Porém, os 

valores do índice de Gini, IDHE e TATIV na região eram relativamente próximos entre os 

estados. 

No Nordeste, em termos de pior nível de renda e emprego destaca-se o MA. O AL 

teve o pior desempenho no índice de Gini e IDHE. Quanto aos melhores desempenhos na 

região, a renda era mais alta no RN, SE e PE; o valor do índice de Gini dos estados era 

semelhante, mas vale destacar o RN; o IDHE era bem mais elevado no CE e, quanto a 

TATIV, destacou-se a BA. 
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No Norte, os maiores valores no que tange a renda ficaram com os seguintes estados: 

RO, AP e RR. O estado de RO também obteve a melhor distribuição de renda e nível de 

emprego na região; além de ter um IDHE muito próximo ao do AP, que obteve o maior índice 

da região. O AM teve o pior desempenho em termos de distribuição de renda, e PA nas 

demais variáveis, exceto para a RMPOB, cujo valor mais baixo foi o do estado de RR, o 

mesmo estado cuja RDPC10 é a maior da região. 

No Sudeste, SP e RJ tiveram os mais altos níveis de renda e IDHE. O índice de Gini 

foi o mesmo no ES, MG e SP, e esses mesmos estados obtiveram TATIV semelhantes. Por 

outro lado, MG teve o pior nível de renda e IDHE e o RJ a pior distribuição de renda e nível 

de emprego.  

Por fim, na região Sul, os maiores níveis de renda são de SC e do RS. O estado de 

SC também tem o menor nível de concentração de renda da região, o melhor IDHE e a melhor 

TATIV. A RMPOB, o índice de Gini e a TATIV são semelhantes entre o PR e o RS. A 

RDPC, a RDPC10 e o IDHE são menores nos seguintes estados, PR, SC e RS, 

respectivamente.  

Portanto, os dados indicam que a região Nordeste e Norte eram, nesta ordem, as 

regiões que obtiveram o pior desempenho para as variáveis selecionadas, em que a maioria 

dos estados ficou abaixo dos valores para o Brasil. Em terceiro lugar, a região Centro Oeste 

teve o melhor desempenho na maioria dos estados e, assim como a região Sul, a segunda com 

o melhor desempenho; são as regiões relativamente mais homogêneas, pois a variância das 

variáveis entre os estados dessas regiões é menor. A região Sudeste teve o melhor 

desempenho dentre as regiões, pois seus estados majoritariamente obtiveram os melhores 

indicadores. Vale ressaltar os estados que obtiveram o melhor desempenho em nível de Brasil 

entre as variáveis selecionadas: SP, RJ e SC; todos são das regiões Sudeste e Sul. Vale 

observar também que RDPC10 é 51,7 vezes superior a RMPOB e 4,9 vezes superior a RDPC 

para o Brasil, inclusive sendo superior a esses valores, por exemplo, no RJ. 

Após esse exame mais geral, por UF e Grande Região, avaliar em que magnitude as 

variáveis explicativas do conjunto dos municípios de cada UF impacta a dinâmica da renda de 

cada grupo da sociedade dos referidos estados é o objetivo da próxima seção. 

 

Apresentação e análise dos modelos estimados  
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Assumindo a importância do nível de emprego para a composição da renda das 

famílias, do grau de escolaridade dos indivíduos que geralmente elevam os ganhos e, por fim, 

do grau de concentração de renda, uma vez que, ainda que haja emprego e a mão de obra seja 

qualificada a alta desigualdade de renda tende a ter impacto negativo, principalmente, sobre 

os mais pobres; segue os resultados dos modelos para a região Centro-Oeste. 

 

 De acordo com a Tabela 2, todos os coeficientes estimados foram significativos ao 

nível de pelo menos 5% de significância. Os modelos cuja variável dependente é a RDPC e 

RDPC10 tiveram bom ajustamento global, mostrando que as variáveis explicativas respondem 

por mais de 60% das variações na renda para esses dois grupos nos estados da região Centro 

Oeste. O poder explicativo global dos modelos cuja variável dependente é a RMPOB é 

relativamente menor que nos demais, atingindo no máximo 56% no caso do MS e não 

atingindo 39% nos outros estados.  

Na maioria dos modelos os sinais foram positivos e coerentes com a teoria, pois se 

espera que variações no nível de emprego, escolaridade e grau de concentração de renda 

impactem positivamente a renda média das famílias, porém no caso das famílias pobres, o 

sinal foi sempre negativo para o parâmetro associado ao índice de Gini, mostrando que 

variações no grau de concentração de renda reduzem a renda desse grupo. Em termos de 

 

Tabela 2 - Resultados das estimativas para os estados da região Centro-Oeste 

UF 

Variáveis 

Dependentes Constante Gini IDHE Tativ 

R² ajustado/nº 
obs. 

Prob. Teste 
White 

DW 
Prob. 

Teste F 

GO 

RDPC 
2.74*** 

(0.56) 

0.77*** 

(0.09) 

1.27*** 

(0.12) 

1.18*** 

(0.13) 
0.60 / 246 

0.00 
1.97 0.00 

RMPOB 
1.68*** 
(0.45) 

-0.50*** 
(0.11) 

0.51*** 
(0.11) 

0.65*** 
(0.09) 

0.38 / 246 0.00 2.20 0.00 

RDPC10 
4.26*** 
(0.65) 

2.02*** 
(0.10) 

1.40*** 
(0.13) 

1.38*** 
(0.13) 

0.71 / 246 
0.01 

1.96 0.00 

MS 

RDPC 
2.60*** 
(0.65) 

0.67*** 
(0.12) 

1.34*** 
(0.13) 

1.23*** 
(0.15) 0.84 / 78 0.41 2.45 0.00 

RMPOB 
1.86** 
 (0.73) 

-0.60*** 
(0.14) 

0.37** 
(0.14) 

0.58*** 
(0.17) 

0.56 / 78 1.00 2.00 0.00 

RDPC10 
4.11*** 
(0.72) 

1.93*** 
(0.14) 

1.46*** 
(0.14) 

1.43*** 
(0.17) 0.85 / 78 0.59 2.43 0.00 

MT 

RDPC 
3.15*** 
(0.53) 

0.85*** 
(0.12) 

1.12*** 
(0.14) 

1.08*** 
(0.11) 0.67 / 141 

0.27 2.42 0.00 

RMPOB 
3.00*** 

(0.74) 

-0.53** 

(0.22) 

0.79*** 

(0.22) 

0.33** 

(0.15) 0.30 / 141 
0.00 2.36 0.00 

RDPC10 
4.95*** 
(0.71) 

2.11*** 
(0.15) 

1.32*** 
(0.17) 

1.21*** 
(0.15) 

0.74 / 141 0.03 2.38 0.00 

***significante a 1%; ** significante a 5%; *significante a 10% 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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magnitude dos parâmetros observa-se que, em todos os modelos, os parâmetros dos modelos 

cuja variável dependente é a RMPOB é sempre inferior aos demais modelos; isso mostra que 

o impacto das variáveis explicativas para esse grupo é menor.  

Em suma, variações no grau da distribuição de renda tendem a diminuir a renda dos 

mais pobres; enquanto nos outros grupos a RDPC e a RDPC10 aumenta65. Ademais, tanto o 

retorno da escolaridade como o acesso ao mercado de trabalho desses últimos grupos é maior 

que para o grupo representado pela RMPOB. 

Quanto à região Nordeste, a Tabela 3 a seguir sugere que a maioria dos coeficientes 

estimados foram significativos a pelo menos 10% de significância, com exceção dos 

parâmetros associados aos seguintes modelos: RDPC/GINI para PE e MA; RMPOB/TATIV 

para o AL e PE e RDPC10/TATIV para o AL. 

Os modelos cuja variável dependente é a RDPC e RDPC10 tiveram coeficiente de 

determinação relativamente alto, mostrando que as variáveis explicativas respondem por mais 

de 49% das variações na renda para esses dois grupos nos estados da região Nordeste. O 

coeficiente de determinação ajustado cuja variável dependente é a RMPOB foi relativamente 

menor que nos demais modelos, obtendo menor valor para a BA (37%) e maior valor no AL 

com 67%. 

As variáveis explicativas impactam positivamente a renda média das famílias; com 

exceção dos parâmetros associados ao índice de Gini que no caso das famílias pobres, o sinal 

foi sempre negativo, mostrando que variações no grau de concentração de renda reduzem a 

renda desse grupo. Vale destacar que a magnitude do retorno da escolaridade e do acesso ao 

mercado de trabalho dos grupos representados por RDPC e RDPC10 é, na maioria dos casos, 

maior do que para o grupo representado pela RMPOB nos estados do Nordeste; o que também 

foi identificado nos estados do Centro-Oeste. 

 

Tabela 3 - Resultados das estimativas para os estados da região Nordeste 

UF 

Variáveis 

Dependentes Constante Gini IDHE Tativ 

R² ajustado/nº 

obs. 

Prob. Teste 

White 
DW 

Prob. 

Teste F 

AL 

RDPC 
6.23*** 

(0.54) 

0.14* 

(0.23) 

1.49*** 

(0.20) 

0.15** 

(0.12) 
0.52 / 102 0.00 2.07 0.00 

RMPOB 
4.39*** 

(0.28) 

-1.02*** 

(0.10) 

0.60*** 

(0.08) 

-0.08   

(0.06) 
0.67 / 102 0.11 1.75 0.00 

                                                 
65 Pode ocorrer que não necessariamente a RMPOB diminua, mas aumenta num grau menor que a renda dos 

demais grupos. 
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RDPC10 
8.86*** 

(0.65) 

1.38*** 

(0.25) 

1.73*** 

(0.21) 

0.07   

(0.15) 
0.58 / 102 0.00 2.01 0.00 

BA 

RDPC 
3.94*** 

(0.41) 

0.49*** 

(0.12) 

1.21*** 

(0.08) 

0.74*** 

(0.10) 
0.52 / 417 0.00 1.96 0.00 

RMPOB 
2.50*** 

(0.22) 

-0.58*** 

(0.06) 

0.33*** 

(0.04) 

0.40*** 

(0.05) 
0.37 / 417 0.00 1.81 0.00 

RDPC10 
5.73*** 

(0.49) 

1.76*** 

(0.15) 

1.39*** 

(0.09) 

0.87*** 

(0.12) 
0.60 / 417 0.00 1.90 0.00 

CE 

RDPC 
4.19*** 

(0.43) 

0.52** 

(0.20) 

1.30*** 

(0.18) 

0.64*** 

(0.11) 
0.49 / 184 0.00 2.08 

0.00 

RMPOB 
2.72*** 

(0.24) 

-0.52*** 

(0.10) 

0.55*** 

(0.08) 

0.38*** 

(0.06) 
0.62 / 184 0.00 2.02 0.00 

RDPC10 
5.98*** 

(0.54) 

1.87*** 

(0.23) 

1.60*** 

(0.20) 

0.80*** 

(0.13) 
0.55 / 184 0.00 2.09 

0.00 

MA 

RDPC 
3.71*** 

(0.42) 

0.34 

(0.26) 

1.29*** 

(0.12) 

0.74*** 

(0.11) 
0.54 / 217 0.00 1.87 0.00 

RMPOB 
2.60*** 

(0.22) 

-0.90*** 

(0.11) 

0.40*** 

(0.05) 

0.32*** 

(0.06) 
0.65 / 217 0.00 1.94 0.00 

RDPC10 
5.54*** 

(0.48) 

1.64*** 

(0.30) 

1.46*** 

(0.13) 

0.86*** 

(0.13) 
0.54 / 217 0.00 1.91 

0.00 

PB 

RDPC 
5.81*** 

(0.31) 

0.88*** 

(0.18) 

1.30*** 

(0.12) 

0.35*** 

(0.07) 
0.60 / 223 0.00 1.98 0.00 

RMPOB 
3.27*** 

(0.19) 

-0.41*** 

(0.07) 

0.44*** 

(0.06) 

0.26*** 

(0.04) 
0.39 / 223 0.43 1.83 0.00 

RDPC10 
7.85*** 

(0.41) 

2.24*** 

(0.20) 

1.53*** 

(0.14) 

0.44*** 

(0.09) 
0.67 / 223 0.00 1.94 0.00 

PE 

RDPC 
4.50*** 

(0.50) 

0.30 

(0.20) 

1.42*** 

(0.13) 

0.61*** 

(0.11) 0.60 / 185 
0.00 2.15 0.00 

RMPOB 
3.87*** 

(0.21) 

-0.66*** 

(0.08) 

0.50*** 

(0.05) 

0.08   

(0.05) 
0.43 / 185 0.48 2.07 0.00 

RDPC10 
6.59*** 

(0.59) 

1.52*** 

(0.22) 

1.64*** 

(0.13) 

0.67*** 

(0.13) 0.64 / 185 
0.00 2.13 0.00 

PI 

RDPC 
5.19*** 

(0.27) 

0.65*** 

(0.19) 

1.20*** 

(0.11) 

0.43*** 

(0.06) 
0.51 / 224 0.00 1.94 

0.00 

RMPOB 
3.19*** 

(0.16) 

-0.55*** 

(0.09) 

0.44*** 

(0.05) 

0.23*** 

(0.04) 
0.46 / 224 0.43 2.08 0.00 

RDPC10 
7.20*** 

(0.33) 

2.15*** 

(0.22) 

1.36*** 

(0.12) 

0.53*** 

(0.07) 
0.56 / 224 0.00 2.03 

0.00 

RN 

RDPC 
5.78*** 

(0.49) 

0.67*** 

(0.16) 

1.54*** 

(0.17) 

0.36*** 

(0.11) 
0.59 / 167 0.00 2.06 

0.00 

RMPOB 
3.48*** 

(0.25) 

-0.43*** 

(0.08) 

0.45*** 

(0.08) 

0.20*** 

(0.05) 
0.43 / 167 0.40 1.99 0.00 

RDPC10 
7.82*** 

(0.57) 

1.95*** 

(0.19) 

1.74*** 

(0.18) 

0.44*** 

(0.12) 
0.64 / 167 0.01 2.01 

0.00 

SE 

RDPC 
2.56*** 

(0.50) 

0.66** 

(0.25) 

1.38*** 

(0.22) 

1.16*** 

(0.16) 
0.63 / 75 0.00 1.99 0.00 

RMPOB 
2.82*** 

(0.29) 

-0.69*** 

(0.11) 

0.33*** 

(0.07) 

0.32*** 

(0.07) 
0.55 / 75 0.11 1.40 0.00 

RDPC10 
4.57*** 

(0.56) 

1.77*** 

(0.26) 

1.50*** 

(0.23) 

1.20*** 

(0.17) 
0.68 / 75 0.03 1.92 0.00 

***significante a 1%; ** significante a 5%; *significante a 10% 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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No que tange à região Norte do Brasil, a Tabela 4 mostra que a maioria dos 

coeficientes estimados foram significativos ao nível de pelo menos 10% de significância, com 

exceção do AC, RR e AP que tiveram parte dos seus coeficientes não significativos. Isso pode 

estar relacionado ao número reduzido de observações desses estados e, portanto, a parâmetros 

estimados pouco confiáveis.  

 

Tabela 4 - Resultados das estimativas para os estados da região Norte 

UF 

Variáveis 

Dependentes Constante Gini IDHE Tativ 

R² ajustado/nº 

obs. 

Prob. Teste 

White 
DW 

Prob. 

Teste F 

AC 

RDPC 
5.03** 

(2.06) 

-0.05 

(0.74) 

1.37*** 

(0.29) 

0.45   

(0.55) 
0.59 / 22 0.76 2.55 0.00 

RMPOB 
2.95** 

(1.08) 

-1.14*** 

(0.38) 

0.50*** 

(0.15) 

0.23   

(0.29) 
0.70 / 22 0.91 2.40 0.00 

RDPC10 
7.06*** 

(2.32) 

1.26 

(0.83) 

1.48*** 

(0.33) 

0.51   

(0.62) 
0.47 / 22 0.68 2.54 0.00 

 RDPC 
-2.25 

(2.75) 

0.55 

(0.82) 

1.29** 

(0.51) 

2.32*** 

(0.63) 
0.63 / 16 0.76 1.33 0.00 

AP  RMPOB 
1.62    

(1.81) 

-1.96*** 

(0.54) 

0.14 

(0.34) 

0.42   

(0.41) 
0.54 / 16 0.27 1.85 0.01 

  RDPC10 
-0.51 

(2.81) 

1.82* 

(0.84) 

1.33** 

(0.52) 

2.45*** 

(0.64) 
0.65 / 16 0.63 1.47 0.00 

AM 

RDPC 
4.37*** 

(0.74) 

0.93** 

(0.39) 

1.03*** 

(0.20) 

0.62*** 

(0.21) 
0.40 /  62 0.03 1.99 0.00 

RMPOB 
2.34*** 

(0.45) 

-1.06*** 

(0.25) 

0.27** 

(0.11) 

0.35*** 

(0.13) 
0.61 / 62 0.03 1.62 0.00 

RDPC10 
6.35*** 

(0.84) 

2.32*** 

(0.44) 

1.11*** 

(0.22) 

0.70*** 

(0.24) 
0.38 / 62 0.05 2.03 0.00 

PA 

RDPC 
1.08   

(0.74) 

0.82*** 

(0.27) 

1.03*** 

(0.09) 

1.50*** 

(0.18) 0.60 / 143 
0.04 2.07 0.00 

RMPOB 
2.22*** 

(0.36) 

-0.86*** 

(0.15) 

0.38*** 

(0.06) 

0.45*** 

(0.08) 
0.61 / 143 0.02 2.22 0.00 

RDPC10 
2.67*** 

(0.81) 

2.08*** 

(0.30) 

1.12*** 

(0.11) 

1.67*** 

(0.19) 
0.61 / 143 0.06 2.08 0.00 

RO 

RDPC 
3.75*** 

(0.90) 

0.88*** 

(0.21) 

1.48*** 

(0.14) 

0.97*** 

(0.22) 
0.69 / 52 0.27 2.19 0.00 

RMPOB 
2.18** 

(0.91) 

-0.63*** 

(0.21) 

0.43*** 

(0.15) 

0.47*** 

(0.22) 
0.34 / 52 0.18 2.01 0.00 

RDPC10 
5.28*** 

(1.07) 

2.32*** 

(0.25) 

1.66*** 

(0.17) 

1.20*** 

(0.26) 
0.74 / 52 0.38 2.11 0.00 

 RDPC 
5.94*** 

(1.28) 

0.50 

(0.50) 

1.90*** 

(0.28) 

0.34   

(0.31) 
0.83 / 15 0.84 2.33 0.00 

RR  RMPOB 
3.71*** 

(1.00) 

-1.47*** 

(0.39) 

0.84*** 

(0.21) 

0.02   

(0.24) 
0.85 / 15 0.44 2.62 0.00 

  RDPC10 
8.10*** 

(1.40) 

1.84*** 

(0.54) 

2.08*** 

(0.30) 

0.38   

(0.34) 
0.78 / 15 0.83 2.43 0.00 

TO 

RDPC 
3.28*** 

(0.38) 

1.23*** 

(0.13) 

1.23*** 

(0.12) 

1.05*** 

(0.09) 
0.73 / 139 0.93 2.24 0.00 

RMPOB 
2.72*** 

(0.28) 

-0.41*** 

(0.10) 

0.59*** 

(0.09) 

0.41*** 

(0.06) 
0.61 / 139 0.86 2.15 0.00 

RDPC10 
4.97*** 

(0.46) 

2.60*** 

(0.16) 

1.33*** 

(0.14) 

1.21*** 

(0.10) 
0.75 / 139 0.83 2.26 0.00 
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***significante a 1%; ** significante a 5%; *significante a 10% 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Os resultados cuja variável dependente é a RDPC e RDPC10 tiveram um ajustamento 

global razoável, com exceção de AM com RDPC10 correspondente a 38% das variações na 

renda. O poder explicativo global dos modelos cuja variável dependente é a RMPOB também 

tiveram um bom coeficiente de determinação, superiores a 54% com exceção de RO com 

34%. 

No Norte os parâmetros dos modelos também foram positivos e coerentes com a 

teoria, em que variações no nível de emprego, escolaridade e grau de concentração de renda 

impactam positivamente a renda média das famílias, porém, novamente o sinal dos 

parâmetros associados ao índice de Gini no caso das famílias mais pobres foi sempre 

negativo, mostrando que variações no índice reduzem a renda desse grupo. Quanto à 

magnitude dos parâmetros associados ao retorno da escolaridade e ao acesso ao mercado de 

trabalho, verificou-se também que para a região Norte, na maioria dos casos eles são maiores 

para os grupos representados por RDPC e RDPC10 do que para os modelos que representam 

o grupo dos mais pobres (RMPOB).  

Conforme a Tabela 5, na região Sudeste, a maioria dos coeficientes estimados foram 

significativos ao nível de pelo menos 5% de significância, com exceção dos parâmetros 

associados aos seguintes modelos: RMPOB/GINI e RMPOB/TATIV para o ES; 

RMPOB/IDHE e RDPC10/TATIV para SP. 

Os modelos dos grupos RDPC e RDPC10 tiveram bom ajustamento global, 

mostrando que as variáveis explicativas respondem por mais de 60% das variações na renda. 

O poder explicativo global dos modelos cuja variável dependente é a RMPOB é relativamente 

menor que nos demais, ficando abaixo dos 37% em todos os estados da região e bastante 

baixo na maioria dos modelos. 

No Sudeste os parâmetros estimados também foram positivos e coerentes com a 

teoria, em que variações nas variáveis explicativas impactam positivamente a renda média das 

famílias; exceto os parâmetros associados ao índice de Gini que no caso das famílias pobres, o 

sinal, como nas outras regiões, foi sempre negativo, mostrando que variações no grau de 

concentração de renda reduzem a renda desse grupo. Em termos de magnitude dos 

parâmetros, verifica-se que nos modelos do grupo RMPOB o impacto das variáveis 

explicativas é menor que nos demais grupos.  
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Tabela 5 - Resultados das estimativas para os estados da região Sudeste 

UF 

Variáveis 

Dependentes Constante Gini IDHE Tativ 

R² ajustado/nº 

obs. 

Prob. 

Teste 

White 

DW 
Prob. 

Teste F 

ES 

RDPC 
4.70*** 

(0.82) 

1.22*** 

(0.22) 

2.04*** 

(0.19) 

0.86*** 

(0.20) 
0.75 / 78 0.00 1.74 0.00 

RMPOB 
3.99*** 

(0.47) 

-0.23   

(0.13) 

0.48*** 

(0.11) 

0.13   

(0.11) 
0.18 / 78 0.58 1.61 0.00 

RDPC10 
6.75*** 

(0.90) 

2.42*** 

(0.22) 

2.08*** 

(0.18) 

0.90*** 

(0.22) 
0.80 / 78 0.00 1.79 0.00 

MG 

RDPC 
3.31*** 

(0.31) 

0.58*** 

(0.07) 

1.56*** 

(0.06) 

1.04*** 

(0.07) 
0.62 / 853 0.00 1.98 0.00 

RMPOB 
3.49*** 

(0.17) 

-0.39*** 

(0.03) 

0.50*** 

(0.03) 

0.24*** 

(0.04) 
0.37 / 853 0.25 1.99 0.00 

RDPC10 
4.97*** 

(0.37) 

1.79*** 

(0.08) 

1.75*** 

(0.07) 

1.21*** 

(0.08) 
0.65 / 853 0.00 1.97 0.00 

RJ 

RDPC 
3.78*** 

(0.71) 

1.44*** 

(0.18) 

1.59*** 

(0.19) 

1.11*** 

(0.17) 
0.79 / 92 0.00 1.79 0.00 

RMPOB 
2.83*** 

(0.47) 

-0.24** 

(0.09) 

0.34*** 

(0.08) 

0.41*** 

(0.11) 
0.20 / 92 0.18 2.14 0.00 

RDPC10 
5.82*** 

(0.72) 

2.64*** 

(0.17) 

1.57*** 

(0.17) 

1.15*** 

(0.18) 
0.88 / 92 0.00 1.77 0.00 

SP 

RDPC 
4.12*** 

(0.63) 

0.79*** 

(0.06) 

1.56*** 

(0.11) 

0.90*** 

(0.15) 
0.60 / 645 0.00 1.93 0.00 

RMPOB 
3.12*** 

(0.25) 

-0.12*** 

(0.04) 

0.01    

(0.07) 

0.32*** 

(0.06) 
0.05 / 645 0.12 1.97 0.00 

RDPC10 
5.74*** 

(0.68) 

1.94*** 

(0.06) 

1.56*** 

(0.11) 

1.04   

(0.16) 
0.76 / 645 0.00 1.93 0.00 

***significante a 1%; ** significante a 5%; *significante a 10% 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Finalmente, a Tabela 6 indica que para a região Sul, a maioria dos coeficientes foram 

significativos ao nível de 1%, com exceção de RMPOB/GINI para SC e RMPOB/TATIV para 

os três estados da região.   

Os modelos cuja variável dependente é a RDPC e RDPC10 tiveram bom ajustamento 

global, indicando que as variáveis explicativas respondem por mais de 56% das variações na 

renda para esses dois grupos nos estados da região Sul. O poder explicativo global dos 

modelos cuja variável dependente é a RMPOB é extremamente baixo quando observado em 

relação aos outros modelos das outras regiões. 

Na região Sul, assim como nas demais regiões, os coeficientes foram positivos e 

coerentes com a teoria, exceto os parâmetros associados ao índice de Gini que no caso das 

famílias pobres, foi sempre negativo, mostrando que variações no grau de concentração de 

renda reduzem a renda desse grupo. A magnitude dos parâmetros dos modelos estimados para 

o grupo das famílias pobres também foi menor que nos demais grupos.  
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Tabela 6 - Resultados das estimativas para os estados da região Sul 

UF 

Variáveis 

Dependentes Constante Gini IDHE Tativ 

R² ajustado/nº 

obs. 

Prob. Teste 

White 
DW 

Prob. 

Teste F 

PR 

RDPC 
5.84*** 

(0.39) 

0.60*** 

(0.05) 

1.65*** 

(0.08) 

0.44*** 

(0.09) 
0.62 / 399 0.00 2.17 0.00 

RMPOB 
4.41*** 

(0.34) 

-0.34*** 

(0.05) 

0.35*** 

(0.05) 

-0.00 

(0.07) 
0.20 / 399 0.08 2.10 0.00 

RDPC10 
8.32*** 

(0.46) 

1.71*** 

(0.06) 

1.83*** 

(0.09) 

0.39*** 

(0.10) 
0.70 / 399 0.00 2.21 0.00 

RS 

RDPC 
4.47*** 

(0.29) 

0.42*** 

(0.06) 

1.48*** 

(0.08) 

0.76*** 

(0.07) 
0.56 / 494 0.00 1.90 0.00 

RMPOB 
4.67*** 

(0.31) 

-0.30*** 

(0.06) 

0.48*** 

(0.06) 

-0.05 

(0.07) 
0.15 / 494 0.01 1.91 0.00 

RDPC10 
6.58*** 

(0.34) 

1.55*** 

(0.08) 

1.67*** 

(0.09) 

0.79*** 

(0.08) 
0.62 / 494 0.00 1.90 0.00 

SC 

RDPC 
4.90*** 

(0.38) 

0.39*** 

(0.08) 

1.80*** 

(0.11) 

0.68*** 

(0.08) 
0.60 / 293 0.01 1.88 0.00 

RMPOB 
5.15*** 

(0.43) 

-0.10 

 (0.12) 

0.66*** 

(0.12) 

-0.10 

(0.10) 
0.09 / 293 0.01 1.94 0.00 

RDPC10 
6.82*** 

(0.44) 

1.49*** 

(0.10) 

1.99*** 

(0.12) 

0.75*** 

(0.10) 
0.64 / 293 0.01 1.89 0.00 

***significante a 1%; ** significante a 5%; *significante a 10% 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Em síntese, observa-se que os estados brasileiros são bastante heterogêneos em 

termos das variáveis selecionadas, o que leva a diferentes impactos das variáveis explicativas 

sobre os três diferentes grupos da sociedade, corroborando a hipótese estabelecida. Em geral, 

os resultados foram coerentes com as teorias econômicas que afirmam existir uma relação 

positiva entre escolaridade, nível de atividade e grau de concentração de renda, contudo, os 

dados sugerem que a magnitude do impacto dessas variáveis explicativas é maior para os 

grupos relativamente mais ricos da sociedade em detrimentos dos mais pobres que, de acordo 

com esse estudo, sempre têm sua renda reduzida quando ocorrem variações no índice de Gini; 

o que pode estar relacionado a alta de desigualdade de renda no país. Ademais, o poder 

explicativo global dos modelos dos relativamente mais pobres é sempre menor que nos 

demais modelos mostrando, por exemplo, que a taxa de retorno da educação e o acesso ao 

mercado de trabalho para esse grupo da população é menor; o que pode estar ligado a menor 

qualificação e acesso à educação dos indivíduos de renda mais baixa.  

 

 

CONCLUSÃO 
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O objetivo desse trabalho foi identificar os determinantes do rendimento médio 

domiciliar per capita em cada UF do Brasil, exceto o Distrito Federal, utilizando os dados do 

Censo de 2010. Nesse sentido, estimou-se uma equação para cada UF, sob a hipótese que a 

magnitude das variáveis explicativas e o sentido que afetam o rendimento de cada grupo da 

sociedade é diferente entre os grupos e entre as distintas UFs. 

Os dados mostraram indicam que a região Nordeste e Norte eram as regiões que 

obtiveram os mais baixos desempenhos para as variáveis selecionadas, em que a maioria dos 

estados ficou abaixo dos valores médios para o Brasil. Em terceiro lugar, a região Centro 

Oeste teve o melhor desempenho na maioria dos estados e, assim como a região Sul, a 

segunda com o melhor desempenho; são as regiões relativamente mais homogêneas, pois a 

variância das variáveis entre os estados dessas regiões é menor. A região Sudeste teve o 

melhor desempenho dentre as regiões, pois seus estados majoritariamente obtiveram os 

melhores indicadores.  

Em geral os modelos estimados apresentaram coerência com a teoria econômica, 

pois se espera que variações no nível de emprego, escolaridade e grau de concentração de 

renda impactem positivamente a renda média das famílias, porém no caso das famílias pobres, 

o sinal foi negativo em todos os parâmetros associado ao índice de Gini, sugerindo que 

variações no grau de concentração de renda reduzem a renda dos mais pobres. Observou-se 

que em todas as unidades federativas os parâmetros dos modelos cuja variável dependente é a 

RMPOB foi sempre inferior aos demais modelos; isso mostra que o impacto das variáveis 

explicativas para esse grupo é menor. Em suma, as variações no grau da distribuição de renda 

tendem a diminuir a renda dos mais pobres; enquanto nos outros grupos a RDPC e a RDPC10 

aumentaram. Além disso, tanto o retorno da escolaridade como o acesso ao mercado de 

trabalho desses últimos grupos, foi maior que para o grupo representado pela RMPOB, 

conforme sugerem os resultados desse estudo.  

Assim sendo, esse estudo pode contribuir para que novos trabalhos atentem-se para a 

importância do nível de emprego, da escolaridade e do grau de concentração de renda 

enquanto os principais determinantes dos rendimentos das famílias e, se os resultados se 

sustentam de acordo com outras metodologias conforme em tese se espera para que se possa 

formular políticas que, por um lado, visem o crescimento econômico por meio do aumento da 

qualificação da mão de obra e diminuição da desigualdade de renda e da pobreza; e por outro 
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lado, políticas que garantam não somente emprego, mas principalmente a qualidade dos 

empregos gerados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, R. P.; MENDONÇA, R. Os determinantes da desigualdade no Brasil. Rio de 

Janeiro: IPEA, p. 59, 1995. (Texto para Discussão, 377). 

 

BARROS, R. P. de; CARVALHO, M. de. Políticas ativas de emprego e renda.  2002. 

Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5542. Acesso em: março, 2018.   

 

BARROS R. P.; FRANCO, S.; MENDONÇA, R. Discriminação e segmentação no mercado 

de trabalho e desigualdade de renda no Brasil. In: BARROS R. P.; FOGUEL, M. N.; 

ULYSSEA, G. (Org.). Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente. 

Brasília: IPEA, 2007.  

 

BARROS, R.; CARVALHO, M.; FRANCO, S.; MENDONÇA, R. Markets, the state and the 

dynamics of inequality: The case of Brazil. UNDP Discussion Papers, New York, 2010. 

 

CORRÊA, A.; HOFFMANN, R. Desigualdade de rendimentos na agricultura brasileira: uma 

análise regional. Pesquisa e Planejamento Econômico, p. 279- 312, 1997. 

 

GOIS, R. M. Validade da Lei de Okun em três regiões metropolitanas do Brasil (2002-

2014). Dissertação de Mestrado (UFSE) São Cristovão, 2015. Disponível em: 

http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4566. Acesso em: mar. 2018. 

 

GOUVEIA, J. M. A. Uma Aplicação Da Lei De Okun Para O Brasil (1996-2013). Rev. Econ. 

Do Centro-Oeste. Goiânia, v.1, n.1, pp.81-90, 2015. 

 

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica. 5ª Ed. São Paulo: AWGH, 2011. 

 

HOFFMANN, R. Relações entre pobreza absoluta, renda media e desigualdade da 

distribuição de renda.  Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro. V. 25, n. 2, p. 

337-358, 1995. 

 

HOFFMANN, R. Distribuição de renda e crescimento econômico. Estudos avançados, v. 15, 

n. 41, p. 67-76, 2001. 

 

LANGONI, C. G. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil. Rio de 

Janeiro: Expressão e Cultura, 1973. 

 

MONTALI, L. Família e trabalho na reestruturação produtiva: ausência de políticas de 

emprego e deterioração das condições de vida. Revista brasileira de ciências sociais, v. 15, 

n. 42, p. 55-71, 2000. 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2154 

OKUN, A. M. Potential GNP: it is measurement and significance. Proceedings of the business 

and economic statistics section. Washington: American Statistical Association, p.98-104, 

1962  

 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acesso 

em: fev. 2018. 

 

PYNDICK, R.; RUBINFELD, D. L. Econometria: modelos e previsões. 4ª Ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

SACHSIDA, A.; LOUREIRO, P. R. A.; MENDONÇA, M. J. C. de. Um estudo sobre retorno 

em escolaridade no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 58, n. 2, p. 249-265, 2004. 

 

SCHULTZ, T. W. Investment in human capital. The American Economic Review, v. LI, n. 

1, p. 1-17, mar. 1961. 

 

URANI, A. Crescimento e geração de emprego e renda no Brasil. Lua Nova [online].1995, 

n.35, pp.5-38. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451995000100002. Acesso 

em: mar. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2155 

CADEIA GLOBAL DE VALOR: UM ESTUDO DA INSERÇÃO VIA COMÉRCIO 

INTERNACIONAL, DOS MUNICÍPIOS DOS COREDES MISSÕES, NOROESTE 

COLONIAL, FRONTEIRA NOROESTE E CELEIRO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

GLOBAL VALUE CHAIN: A STUDY OF INSERTION VIA INTERNATIONAL TRADE 

OF THE DISTRICTS OF COREDES MISSÕES, COLONIAL NORTHWEST, 

NORTHWEST BORDER AND RIO GRANDE DO SUL’S STOREHOUSE 

 

Bernardo Both66 

Nelson José Thesing67 

Dilson Trennepohl68 

 

SESSÃO TEMÁTICA:  ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: O estudo realiza uma análise da inserção, na cadeia global de valor, de quatro 

regiões representadas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul 

(Região de Planejamento Funcional 7), através da análise da evolução do comércio 

internacional, tanto de exportação, quanto de importação. O estudo utilizou de técnicas 

quantitativas, numa análise descritiva, com a principal forma de coleta e análise de dados 

sendo documental, a partir de dados secundários disponibilizados nos meios oficiais de 

estatísticas de empregos e comércio internacional. A análise demonstrou que as regiões 

analisadas, no período estudado, tiveram um importante incremento de exportações, da ordem 

de 326%, ante um percentual de 338% a nível de país, e 288% do Estado do Rio Grande do 

Sul. Considerando as operações por valor agregado, percebeu-se uma preponderância de 

exportações de produtos primários, e uma maior importação de produtos industrializados. O 

incremento de comércio de produtos primários confirma um fenômeno denominado de 

“reprimarização” da economia brasileira, que é observado no conjunto da economia e que se 

confirma na região estudada. Tal fenômeno reafirma a necessidade de que as regiões efetuem 

uma análise crítica do que está ocorrendo, e quais são os mecanismos necessários para 

melhorar a competitividade internacional dos produtos manufaturados pela região, pois são 

estes que efetivamente geram valor agregado, gerando emprego e renda para o conjunto da 

população. 

 

Palavras-chave: Cadeia Global de Valor. Comércio Internacional. Desenvolvimento 

Regional. 

 

Abstract: The study carries out an analysis of insertion in the global value chain of four 

regions represented by the Regional Councils of Development of Rio Grande do Sul 

(Functional Planning 7 Region) through the analysis of international trade evolution of 
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exportation as well as importation. The study used quantitative techniques in a descriptive 

analysis in which the main form of data collection and analysis was documental through 

secondary data available in the official media of jobs statistics and international trade. The 

analysis showed that the analysed regions in the studied period had an important increase of 

exportations of about 326%, against a percentage of 338% in terms of the country and 288% 

in terms of the state of Rio Grande do Sul. Considering the operations by aggregated valued, 

it was noted a preponderation of primary products exportations and a greater importation of 

industrialized products. The increase of primary products trade confirms a phenomenon called 

‘repriming’ of the Brazilian economy that is observed in the whole of economy and is 

confirmed in the studied region. Such phenomenon reaffirms the need of the regions to 

perform a critical analysis of what is happening and which are the necessary mechanisms to 

improve the international competitiveness of the products manufactured by the region, as they 

are the ones that effectively generate aggregated value, generating jobs and income for the 

whole of the population. 

 

Keywords: Global Value Chain. International Trade. Regional Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A internacionalização do comércio é um fenômeno antigo, considerado como a dispersão 

espacial das atividades econômicas para além das fronteiras dos países. Atualmente, e 

principalmente nos últimos cinquenta anos, o processo de internacionalização do comércio e da 

produção tem tomado contornos muito significativos. O termo que atualmente melhor 

representa este processo é denominado de globalização. Assim, quanto mais globalizadas forem 

às empresas, mais evidente fica a dispersão das suas atividades, buscando diferentes locais, com 

diferentes vantagens competitivas, para produzir produtos intermediários que venham a tornar 

o produto final mais competitivo (DICKEN, 2011). Neste sentido, as empresas, cada vez mais, 

estão buscando locais para produzir a baixo custo e aumentar a sua produtividade, com vistas a 

ter a possibilidade de competir em mercados globais. 

A partir dessa realidade, a Teoria das Cadeias Globais de Valor foi desenvolvida para 

analisar como as empresas líderes controlam as outras empresas dentro da cadeia, e como são 

desenvolvidas as políticas governamentais para melhorar o upgrading em países em 

desenvolvimento, para se inserir nas cadeias globais, ou mesmo para manter as posições já 

conquistadas (GEREFFI, HUMPHREY E STURGEON, 2005). 

Com base em referida teoria, diversos estudos têm sido realizados para identificar a 

inserção de cadeias na cadeia de valor global de diferentes segmentos econômicos 

(STURGEON, GEREFFI, GUINN, ZYLBERBERG, 2014; STURGEON & BIESEBROECK, 

2011; LEE, GEREFFI E BEAUVAIS, 2012). Além dos estudos específicos para análise das 

Cadeias de Valor Global (GVC) também estão sendo realizados estudos em que são 

enfatizadas diferentes dimensões e escalas da GVC, que podem ser analisadas do ponto de 

vista do impacto regional (MUDAMBI & PUCK, 2016) ou do impacto no comércio 

internacional (STEPHENSON, 2014). 

A partir dos estudos realizados e considerando a evolução histórica da capacidade 

exportadora do Rio Grande do Sul, originada, basicamente, a partir da demanda criada pela 
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ascensão da produção agrícola baseada em commodities tais como arroz, trigo, milho e soja, e 

especialmente esta última, que hoje coloca o Brasil como o segundo maior produtor mundial, 

com aproximadamente 107 milhões de toneladas na safra 2016/2017 (CONAB, 2017), e, a 

partir da produção agrícola, da instalação de forte capacidade de produção de máquinas e 

equipamentos agrícolas, tanto para comércio interno do Brasil quanto para a exportação, com 

os principais players globais de produção instalados na região de abrangência dos Coredes 

investigados, a questão que se apresenta é: “como a região dos Coredes Missões, Noroeste 

Colonial, Fronteira Noroeste e Celeiro (Região Funcional 7) está inserida na cadeia de valor 

global a partir do estudo da evolução do seu comércio internacional? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a inserção dos Coredes Missões, Noroeste 

Colonial, Fronteira Noroeste e Celeiro na cadeia de valor global a partir da evolução do 

comércio internacional. Como objetivos específicos apresentam-se: efetuar uma revisão 

teórica sobre a teoria da cadeia de valor global; levantar a evolução das exportações e 

importações e transações correntes, dos municípios dos quatro Coredes do Rio Grande do Sul 

que compõem a região funcional 7; e identificar a evolução das transações por nível 

tecnológico das operações. 

No tópico seguinte apresentam-se os aspectos teóricos e metodológicos que sustentam 

o presente estudo, seguindo-se com os resultados e discussões, para no final apresentar as 

considerações finais do estudo. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

A internacionalização do comércio não é uma conquista recente. Atualmente, e 

principalmente nos últimos cinquenta anos, o processo de internacionalização do comércio e 

da produção tem tomado contornos muito significativos, onde cada vez mais as empresas têm 

buscado seu mercado em nível internacional, tendo presente os benefícios das vantagens que 

lhes são proporcionadas por esse processo.  

Para Dicken (2011), a lucratividade, nas empresas capitalistas, deve ser sempre o principal 

objetivo, pelo menos em longo prazo. Caso, em longo prazo pelo menos, a empresa não tenha 

capacidade de gerar resultado, fatalmente estará excluída do mercado. Dessa forma, Dicken 

(2011) aponta dois fatores chaves do mundo atual: primeiro, a concorrência é cada vez mais 

global em sua extensão, e segundo, esta concorrência é extremamente volátil, criando um 

ambiente de competição em que as vantagens são criadas e perdidas rapidamente. 

Dessa forma, a motivação para uma empresa se transnacionalizar pode ser de duas ordens: de 

mercado e de recursos. A atuação motivada pelo mercado leva a empresa a se expandir 

geograficamente produzindo os mesmos produtos, com eventuais alterações para atender ao 

mercado local. Os indicadores para tal decisão normalmente estão associados ao tamanho do 

mercado, estrutura de demanda e barreiras políticas (DICKEN, 2011), levando em conta o 

tamanho da população e o seu poder aquisitivo, bem como o conjunto de regras que podem 

colocar restrições à ação de empresas estrangeiras. 
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Já a atuação motivada por recursos tradicionalmente está relacionada ao acesso dos recursos 

naturais, que são extraídos em suas fontes naturais, o que normalmente demanda 

investimentos estrangeiros diretos no país de localização dos recursos. Os recursos naturais 

normalmente são extraídos e processados próximos ao destino final. No entanto, atualmente 

os dois fatores mais importantes para a empresas são o acesso ao conhecimento e aos 

processos de inovação tecnológica, e o acesso ao trabalho, o que podem ser fatores de 

vantagem competitiva para as empresas (DICKEN, 2011). 

Quatro atributos importantes são considerados como fatores a ser considerados no acesso ao 

trabalho: conhecimentos e habilidades, principalmente quando há necessidade de capacitação 

específica, através de estruturas educacionais adequadas; custos salariais; produtividade do 

trabalho; e organização da mão de obra, que se refere ao nível de organização e sindicalização 

dos trabalhadores. Empresas transnacionais tendem a evitar se localizar em regiões onde a 

organização da mão-de-obra é bem estruturada (DICKEN, 2011). 

A partir dessas considerações a respeito da globalização dos mercados, produtos processos e 

locais de produção, Gereffi (1999) identifica que o capital industrial e comercial promoveu a 

globalização a partir de dois tipos distintos de redes econômicas internacionais, quais sejam: 

cadeias globais dirigidas por produtores e cadeias globais dirigidas por compradores. 

As cadeias dirigidas por produtores são aquelas em que grandes empresas, normalmente 

transnacionais, desempenham um papel central na coordenação das atividades de produção, 

tanto a montante quanto a jusante. Nesta categoria se encontram as empresas automobilísticas, 

de aviação, de maquinaria industrial, etc., que são intensivas em capital e tecnologia.  

Já as cadeias globais dirigidas por compradores referem-se a indústrias em que grandes 

varejistas, comerciantes e fabricantes de marca desempenham papéis fundamentais na criação 

de redes descentralizadas de produção em uma variedade de países exportadores, tipicamente 

localizados no terceiro mundo. Características de fornecedores dessas indústrias são empresas 

intensivas em mão de obra, tais como indústria do vestuário, calçados, brinquedos, utensílios 

domésticos, artesanatos, dentre outras, geralmente localizadas em países em desenvolvimento, 

com grandes contingentes de mão-de-obra de baixo custo. 

A partir dessas classificações iniciais, surge um campo de estudos denominado de Global 

Value Chain (GVC), que estuda as condições em que uma determinada indústria se insere na 

competição a nível global, a partir da abertura comercial e da integração produtiva, acelerada 

principalmente a partir da década de 1990 (PINTO, FIANI E CORRÊA, 2016). Humphrey 

(2003) especifica as mudanças ocorridas no mercado automobilístico, exemplificando com os 

casos do Brasil e da Índia, em que as grandes montadoras globais, a partir de políticas locais, 

modificaram os seus sistemas de fornecimento, adotando relações com fornecedores locais ou 

fornecedores globais que precisaram se instalar em tais países. 

Com vistas a estabelecer um modelo de governança para a GVC, Gereffi, Hampfrey e 

Sturgeon (2005), a partir de uma base conceitual composta pela teoria dos custos de  

transação, redes de produção, e capacidade tecnológica ao nível da firma, propuseram um 

modelo de governança da Cadeia de Valor Global. 
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O modelo de governança da GVC proposto por Gereffi, Hampfrey e Sturgeon (2005) consiste 

em identificar três variáveis que ajudam a determinar como as cadeias de valor global são 

governadas e se modificam.  

As três variáveis são: a) complexidade da informação e transferência de conhecimento 

requeridos para sustentar uma transação, particularmente no que se refere à especificação de 

produto e processo; b) a medida que esta informação e conhecimento podem ser codificados 

e, portanto, transmitidos de forma eficiente e sem investimento específico de transação entre 

as partes na transação; c) as capacidades dos fornecedores atuais e potenciais necessárias para 

atender às necessidades dos compradores. Cada um dos tipos de transação fornece um trade-

off sobre as vantagens e riscos inerentes à terceirização. 

A partir dessas três variáveis, os valores estabelecidos para cada uma delas – alto e baixo – 

levam a cinco tipos de governança possíveis (GEREFFI, HUMPHREY E STURGEON, 2005, 

p. 86): mercado, cadeia de valor modular, cadeia de valor relacional, cadeia de valor cativa e 

hierarquia. 

Mercado: quando as transações são facilmente codificadas, as especificações de produtos são 

relativamente simples, os fornecedores possuem capacidade de fornecer os produtos com 

poucas especificações dos compradores. Não há necessidade de cooperação entre 

fornecedores e compradores, e o critério que vigora nesta sistemática é o preço. Como 

exemplo, pode-se citar o componente pneu na indústria automobilística. 

Cadeia de Valor Modular: nesta cadeia, os fornecedores fazem produtos para atender  à 

demanda dos consumidores, que podem ser mais ou menos detalhados. Como os fornecedores 

fazem produtos codificados, há enormes ganhos de escala, pois os consumidores 

desenvolverão produtos que se utilizam de componentes fornecidos pelos fabricantes de 

produtos modulares, adaptando os seus produtos finais às especificações e codificações 

estabelecidas pelos fornecedores. 

Cadeia de Valor Relacional: nestas redes, há uma complexa interação entre compradores e 

vendedores, criando, muitas vezes, dependência mútua e altos níveis de especificidade de 

ativos. Essa dependência pode ser gerenciada através da reputação, de laços familiares ou 

étnicos. Normalmente a proximidade espacial está presente neste tipo de cadeia, mas a 

confiança e a reputação podem funcionar mesmo em redes espacialmente dispersas. 

Cadeia de Valor Cativa: nesta rede, os fornecedores são dependentes de grandes empresas 

compradoras, com produtos e processos codificados. Os fornecedores são cativos, o que 

demanda investimento dos compradores, já que há um forte grau de controle e monitoramento 

por parte destes. 

Hierarquia: esta forma de governança é caracterizada por integração vertical, em que as 

atividades são realizadas pela empresa líder, em sua grande parte. 

A partir das configurações das cadeias e da definição de variáveis de governança o quadro que 

melhor define a combinação é o apresentado a seguir (adaptado de Gereffi, Humphrey e 

Sturgeon (2005, p. 87)): 
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Figura 1: Estruturas de Governança em Cadeias Globais de Valor 

 

Fonte: Gereffi et all (2005). Traduzido pelos autores. 

 

A partir desta base teórica, sustentada principalmente por estudos de Gereffi e seu 

grupo de pesquisa, é possível fazer uma análise exploratória da inserção dos municípios dos 

Coredes Missões, Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste no comércio internacional, visando 

ter uma sinalização, para estudos futuros, da inserção de tais municípios na Cadeia de Valor 

Global. 

A presente pesquisa, realizada a partir de dados secundários disponibilizados pelos 

órgãos oficiais, pode ser caracterizada, quanto como uma pesquisa descritiva e exploratória. 

Descritiva, pois busca descrever os fenômenos na medida em que ocorreram, fazendo 

no máximo inferências sobre os motivos que os ocasionaram. 

Exploratória no sentido de ser um estudo inicial, que poderá dar base a estudos 

qualitativos futuros, que poderão buscar explicações para a ocorrência dos fenômenos. 

Os meios de coleta de dados caracterizaram-se por análise documental, haja vista que as 

fontes dos dados são relatórios oficiais disponibilizados, sem haver a inserção de dados 

primários no estudo. 

O corpo de estudo foram os municípios pertencentes aos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento das Missões, Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste e Celeiro, denominada 

de Região Funcional 7, do período de 2000 a 2016, sendo a fonte de dados os sites oficiais de 

base de dados, incluindo-se aí o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), dentre outros. 
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Justifica-se a escolha de tais municípios, haja vista que representam do ponto de vista 

de comércio internacional, municípios em que estão instaladas as principais empresas 

montadoras de máquinas e equipamentos agrícolas do Rio Grande do Sul, e também pelo uso 

de um critério de acessibilidade, dado que a evolução histórica dos processos de comércio 

internacional de tais municípios também dá ao pesquisador uma base metodológica para a 

análise da cadeia de valor global da indústria metalmecânica, objeto de outros estudos que 

estão e que serão realizados no futuro. 

Na análise e interpretação dos dados, apresentadas no tópico seguinte,  utilizaram-se 

de técnicas quantitativas, analisando-se a evolução do comércio internacional nas regiões. 

Dentre os municípios analisados, adotou-se como critério de escolha uma uniformidade de 

comércio internacional, quer seja de exportação quanto de importações, ao longo do período 

estudado. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Evolução da Participação da Região no Comércio Internacional  

 

Neste tópico, apresentam-se os resultados do estudo, de forma a atender aos objetivos 

específicos, adotando-se os procedimentos metodológicos escolhidos. 

O presente tópico apresenta a participação no comércio internacional tanto do Rio Grande do 

Sul quanto da região pesquisada em relação ao Brasil. O Gráfico 1 apresenta a evolução 

absoluta das importações e exportações totais do RS e da Região Funcional 7 em relação ao 

Brasil. As exportações da Região Funcional 7 passaram de US$ 74,26 milhões em 2000 para 

US$ 241,84 milhões em 2016, com crescimento de 226% no período. O ano de 2010 chegou a 

US$ 1,414 bilhões, sendo o melhor ano da série. O Rio Grande do Sul, no mesmo período, 

cresceu 188% e o Brasil teve uma evolução de 238%. No aspecto de participação relativa, as 

exportações do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil representaram, no período, uma 

média de 9,4%, enquanto que a Região Funcional 7 teve uma representatividade, em relação 

ao Brasil, de 0,3%. A maior participação da região estudada foi em 2009, com 0,9% das 

exportações brasileiras, enquanto que a maior participação do RS no contexto exportador foi 

de 11,1% em 2001. É importante salientar, no entanto, que em 2009 houve uma exportação 

importante do município de Garruchos, da ordem de US$ 1,066 bilhões, que não se repetiu 

nestes patamares nos anos seguintes.  

Já com relação às importações, em termos absolutos a Região Funcional 7 passou de um valor 

de US$ 100,4 milhões para US$ 241,8 milhões, com crescimento de 176%, no período de 

2000 a 2016. O Rio Grande do Sul, por sua vez, passou de US$ 55,8 bilhões para US$ 137,55, 

com crescimento de 176%, enquanto que o Brasil, no mesmo período, passou de um valor 

importado da ordem de 55,85 bilhões para US$ 157,5 bilhões, depois de ter chegado ao valor 
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de US$ 239,7 bilhões em 2009. O crescimento de 2000 a 2009 foi de 329%, e com a redução 

das importações no período 2009-2016, se consolidou em 146% de 2000 a 2016.  

 

Gráfico 1: Evolução absoluta das exportações 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados da MDIC, 2017 

 

Evolução das Transações Correntes e Fator Agregado 

 

A partir da análise das exportações e importações, pode-se afirmar que a o 

desempenho de um país ou região na cadeia de valor global é medida por meio do conjunto de 

comércio internacional (BELTRAMELLO, DE BACKER E MOUSSIEGT, 2012), haja vista 

que a fragmentação do comércio internacional, em que um produto é composto por 

componentes muitas vezes fabricados em diferentes partes do mundo, faz com que num 

determinado produto de exportação, possa haver um volume importante de componentes 

intermediários, que haviam sido importados em momento anterior. 

Quando a análise busca identificar uma tendência em relação às exportações por valor 

agregado, comparando a nível de país (exportações globais), Estado do Rio Grande do Sul e 

Região Funcional 7, percebe-se uma tendência a que as exportações de produtos básicos se 

sobreponham aos manufaturados e semi-manufaturados (industrializados). É o que evidencia 

o Gráfico 2, em que as exportações são apresentadas por estrato, ocorrendo o mesmo 

fenômeno em qualquer nível de análise.  
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Gráfico 2 – Participação relativa por valor agregado de exportação 

 

Fonte: MDIC, 2017 

 

Efetuando-se um comparativo específico entre os anos de 2000 e 2016, fica melhor 

evidenciado o fenômeno que se pode denominar de reprimarização da economia. Note-se pela 

Tabela 1, que em todos os níveis de análise ocorreu o mesmo fenômeno, com a exportação de 

produtos básicos passando de 23,43% da pauta de exportações para 43,72% de 2000 a 2016. 

No nível do Estado do RS, passou de 27,04 para 51,94%, com as exportações de produtos 

manufaturados ou semi-manufaturados passando de 72,96% para 48,6%, com uma perda de 

24,9 pontos percentuais. Já na região em estudo, representada por 4 Coredes, o fenômeno 

apresenta-se mais acentuado, com as exportações de produtos manufaturados e 

semimanufaturados representando, na atualidade, somente 18,57% da pauta de exportações.  

 

Tabela 1 – Participação Relativa das Exportações por Fator Agregado 
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Fonte: MDIC, 2017 

 

 

Evolução das Transações Correntes e Fator Agregado dentro da região de estudo 

 

Quando se analisa o interior da região, percebe-se que, no conjunto do comércio 

internacional, a região Fronteira Noroeste desponta, dentre as três regiões estudadas, como 

sendo a que possui o maior volume de comércio, com 73,74% do volume de exportações em 

2000, tendo perdido participação relativa na região, ficando com 35,81% em 2016. A região 

Celeiro foi a que perdeu muita participação, passando de 19% em 2000 para 9,9% em 2016. A 

região com o maior crescimento de participação foi a região Noroeste Colonial, que passou de 

1,49% para 14,7% das exportações regionais. A região das Missões também teve um 

importante crescimento relativo, passando de 5,7% para 38,6%. No entanto, quando se analisa 

o nível tecnológico do comércio, especialmente nas exportações, sobressai-se a região celeiro, 

com 9,75% do comércio sendo representado por exportações de produtos industrializados.  

 

Tabela 2 – Participação Relativa das Exportações por Fator Agregado 

 

Fonte: MDIC, 2016 

 

 Quando a análise é focada nas importações, a região Fronteira Noroeste se sobressai, 

durante todo o período analisado, com 85,66% das importações sendo representadas por 

produtos industrializados em 2000 e 76,10% em 2016. Este fato pode estar relacionado à 

importantes indústrias, de abrangência global, que estão instaladas nesta região, e as 

importações de produtos industrializados podem ser componenetes intermediários que 

venham a compor os produtos industrializados que posteriormente serão novamente 

exportados, ou ao exterior, ou a outras regiões do país.  

 

Rótulos de Linha Soma de 2000 Soma de 2004 Soma de 2008 Soma de 2012 Soma de 2016

EXP - BÁSICO 33,98% 30,94% 37,34% 61,18% 81,43%

Celeiro 17,84% 1,58% 0,00% 0,00% 0,04%

Fronteira Noroeste 13,64% 10,93% 17,49% 42,47% 29,21%

Missões 2,50% 14,19% 18,91% 15,36% 38,27%

Noroeste Colonial 0,00% 4,24% 0,94% 3,35% 13,91%

EXP - INDUSTRIALIZADOS 66,02% 69,06% 62,66% 38,82% 18,57%

Celeiro 1,22% 1,57% 2,23% 1,23% 9,75%

Fronteira Noroeste 60,10% 64,54% 55,69% 24,82% 6,61%

Missões 3,21% 1,72% 3,14% 1,74% 0,34%

Noroeste Colonial 1,49% 1,22% 1,60% 11,03% 1,87%
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Tabela 3– Participação Relativa das Importações por Fator Agregado 

 
Fonte: MDIC, 2016 

 

A composição das importações da região estudada remete para a necessidade de 

estruturar bancos de dados em que seja possível identificar qual é o nível de componentes 

intermediários importados dos produtos finais de uma determinada região ou indústria. O 

fenômeno denominado de fragmentação da produção, em que um mesmo produto, desde a sua 

concepção inicial até a sua disponibilização ao mercado consumidor, possa ter tido os 

processos produtivos fragmentados em diversos países (ELMS E LOW, 2013; JONES E 

KIERZKOWSKI, 2000). Embora a fragmentação da produção seja um processo antigo, o que 

há de novo no processo é o nível global que tal fenômeno adquiriu (GEREFFI et al., 2001; 

JONES; KIERZKOWSKI, 2000; LEE; ZUCKWEILER; TRIMI, 2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a inserção de uma região em um contexto de comércio internacional é um 

desafio colocado, haja vista a crescente competitividade e fragmentação dos mercados, em 

que os concorrentes e fornecedores são empresas localizadas e dispersas por vários locais, em 

diferentes países e continentes. A evolução do comércio internacional pode indicar a 

capacidade de determinada região de se inserir neste ambiente de competitividade. 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi o de analisar as transações 

internacionais dos municípios pertencentes aos Coredes Missões, Noroeste Colonial,  

Fronteira Noroeste e Celeiro do RS, constituindo o que se denomina de Região 

Administrativa Funcional 7, buscando, nos objetivos específicos, identificar o nível de 

exportações, importações e de transações correntes, bem como o valor agregado dos 

compostos de comércio exterior. 

Os dados analisados evidenciam que, embora os municípios pertençam a uma mesma 

região geográfica, no comércio internacional é possível identificar aspectos muito díspares. 

Rótulos de Linha Soma de 2000 Soma de 2004 Soma de 2008 Soma de 2012 Soma de 2016

IMP - BÁSICOS 10,44% 9,30% 17,31% 25,38% 15,44%

Celeiro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76%

Fronteira Noroeste 1,17% 0,45% 0,21% 12,65% 2,28%

Missões 8,75% 8,63% 16,55% 11,73% 11,53%

Noroeste Colonial 0,52% 0,22% 0,55% 1,00% 0,86%

IMP - INDUSTRIALIZADOS 89,56% 90,70% 82,69% 74,62% 84,56%

Celeiro 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02%

Fronteira Noroeste 85,66% 85,64% 75,46% 63,38% 76,10%

Missões 0,20% 0,95% 0,54% 0,50% 0,93%

Noroeste Colonial 3,70% 4,10% 6,69% 10,71% 7,51%
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Foi possível identificar uma importante evolução do comércio internacional, no período 

compreendido entre 2000 e 2016, tanto nas importações quanto nas exportações. Nas 

exportações, houve um crescimento de valor exportado da ordem de 478,7% no período de 

2000 a 2016. A região Fronteira Noroeste, que já era um importante exportador, cresceu na 

ordem de 217,8%, tendo a região das Missões aumentado suas exportações em 2100% e a 

região Noroeste Colonial em 7.158%. Já as importações tiveram crescimento de 174,1% no 

período, e em 2016, a região Fronteira Noroeste representava 79% do total importado pelas 

três regiões estudadas. 

No contexto das transações ocorridas por valor agregado, percebe-se que houve um 

incremento maior de produtos básicos exportados, o que, em 2016, perfazia 56,8% das 

exportações, contra 43,2% de manufaturados. Já nas importações, 84,8% dos volumes 

importados em 2016 foram de produtos manufaturados. Quando a análise recaiu sobre cada 

uma das regiões, ficou evidenciada a importância da Região Fronteira Noroeste no comércio 

internacional, principalmente no segmento de produtos com valor agregado. 

Os resultados apresentados evidenciam a importância a ser dado ao comércio 

internacional da região, sobretudo para um esforço de agregar valor aos produtos, o que 

poderia incrementar a geração de emprego e renda para a população dos municípios. 

O estudo sinaliza, também, para a inserção da região na cadeia global de valor, em 

que, na composição dos produtos manufaturados da região se integram componentes 

intermediários ou conjuntos importados. O desafio colocado é identificar a composição do 

produto final e o quanto de componentes importados estão sendo reexportados ao exterior ou 

mesmo à outras regiões do país, de forma a identificar a real agregação de valor. Este case já é 

objeto de estudos e estruturação de bancos de dados por organismos internacionais, tais como 

OCDE e Banco Mundial (OECD; WORLD BANK, 2015), sendo importante objeto de 

estudos futuros.  
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF FEDERAL UNIVERSITY EFFICIENCY  

ACROSS BRAZILIAN REGIONS (2010-2016) 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

ENTRE AS REGIÕES BRASILEIRAS (2010 A 2016) 

 

Ariel Gustavo Letti 69 

Luis E. Vila 70 

Mauricio Vaz Lobo Bittencourt 71 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Abstract: Efficiency can be defined as the ratio of a firm’s observed output to the maximum 

output which could be achieved given its input levels. It became a critical topic when 

considering the importance of Public Institutions to the Brazilian Higher Education system, 

specially in the context of its current financial stringency, its recent reestructuration program, 

and its regional idiosyncrasies. Thus, this study applies Data Envelopment Analysis (DEA) to 

evaluate the relative efficiency of all 56 Brazilian Federal Public Universities for the period of 

2010 to 2016 considering some aspects of its regional distribution. The data come primarily 

from INEP Higher Education Census, CAPES and INPI. The results showed that 26 (47%) of 

the universities were efficient, with a general mean efficiency of 87%. Although the values by 

region diverge, they ended up converging to efficiencies between 83% (North) and 90% 

(Southeast). Through time, the Malmquist index suggests improvements higher than 30% but 

with different characteristics to the financial and the human resources and among regions. 

Results also suggest that R$ 2.96 billion by year were wasted due to inefficiency or that an 

additional 10% of outputs could be obtained. 

 

Keywords: Efficiency. University. DEA. Malmquist index. Brasil. 

 

 

Resumo: Eficiência pode ser entendida como a razão entre a produção atual e a máxima 

produção possível dados os recursos. Esse tema torna-se relevante no contexto das instituições 

públicas de ensino superior no Brasil, considerando o seu recente contingenciamento 

financeiro, seu programa de reestruração e suas idiossincrasias regionais. Assim, este estudo 

aplicou a metodologia de análise envoltória de dados (DEA) para mensurar a eficiência 

relativa das 56 Universidades Federais brasileiras para o período de 2010 a 2016, 

considerando alguns aspectos de sua distribuição regional. Os dados foram consultados nos 
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sítios eletrônicos do INEP/MEC (Censo Superior), CAPES e INPI. Os resultados sugerem que 

26 (47%) das universidades foram eficientes, com média geral de efficiência igual 87%. Os 

valores por região variaram durante o período mas terminaram convergindo entre 83% 

(Norte) e 90% (Sudeste). O índice de Malmquist indicou que houve melhoria da efficiência ao 

longo do tempo mas com diferentes padrões entre recursos financeiros e humanos e entre 

regiões. Resultados sugerem um desperdício de R$ 2,96 bilhões por ano e um potencial de 

incremento de 10% nos outputs em geral. 

 

Palavras-chave: Eficiência. Universidade. DEA. Malmquist index. Brasil. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Despite the 200% increase of Brazilian higher education enrollments in the last two 

decades, in 2013 not more than 16% of the population between 25-34 years of age had an 

undergraduate degree and only 11% of the population between 55-64  had it (OCDE, 2015). 

In 2015 the Brazilian population was more than 200 million and the Brazilian Higher 

Education Institutions (HEIs) overpassed the historic record of 8 million students enrolled (6 

in private and 2 in public universities), the same size of the secondary courses system in that 

year (SAMPAIO, 2017, p. 28). In addition, only recently a great part of the Brazilian young 

population is taking a secondary course (IBGE, 2010) and potentially will be able to go to 

universities. In relation to the financial values, in the XXI century the Brazilian public higher 

education expenditures have increased by a mean of 2.5% a year, representing approximately 

0.8% of the GDP in each year and an equivalent value of USD $ 14 billion in 2016 (INEP, 

2017).  

Efficiency can be generalized as the use of the fewest resources to produce the most 

results. Considering that the monetary and non-monetary benefits from education present 

strong externality effects overall in the entire society (VILA, 2000) and also that good 

performance in higher education is believed to produce growth effects, inefficiency in higher 

education institutions raises a concern among policymakers and institutional administrators 

(BLANCHARD, 2004). Furthermore, as the institutions can differ in their levels of efficiency, 

“it is important to study differences in efficiency because this offers lessons about good 

practice” which “can lead to improvements in the performance of the higher education system 

as a whole.” (JOHNES; JOHNES, 2013, p. 5). In addition to that, these differences can also 

present regional patterns, which could be specially relevant in the Brazilian case. As an 

example, Tachibana, Menezes-Filho and Komatsu (2001) show a significant impact of 
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educational distribution and its returns over the regional distribution of Brazilian work. Thus, 

it could be that this pattern of inequalities is also occurring in the supply of public higher 

education services and consequently to public HEIs’ efficiency.  

The findings of Aleskerov, Belousova and Petruschenko (2017) suggested that a major 

part of pieces of research on HEIs efficiency around the world uses Data Envelopment 

Analysis (DEA). Then, regarding the Brazilian case, the present study intends to be a 

contribution and a step forward to previous studies in HEIs efficiency using DEA. 

Therefore, the main objective of this study is to evaluate the relative efficiency of all 

56 Brazilian Federal Public Universities, for the period 2010 to 2016, considering its regional 

distribution. This is done by emphasizing the results of three empirical production models: 

focusing on waste of financial resources (Model 1) and on potential outputs improvements 

(Model 2 and 3). To each model the results from different returns to scale are considered and 

also a regional approach is done by comparing the values and their evolution through time 

(Malmquist index) among the five Brazilian Regions. 

Some contributions of this research are mainly in terms of the variables used as inputs 

and outputs (holding simultaneously the three dimensions of university activities – teaching, 

research and third mission activities – and innovation, by using registered patents as a proxy), 

and also due to the period considered – each year from 2010 to 2016. Furthermore, the 

analysis includes robust techniques to identify and manage outlier observations (Wilson, 

1993, 2010). 

Keeping in mind what has been presented, this work is organized into five sections of 

which this introduction is the first. The next section presents the fundamentals of Efficiency 

and the DEA framework, and a brief review of the most relevant international and Brazilian 

literature related to universities’ efficiency using DEA. The third section presents the 

methodological procedures used while the fourth section presents and discusses the most 

relevant results. Finally, conclusions are drawn in the last section. 
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THE BACKGROUND ABOUT EFFICIENCY AND ITS ASSESSMENT USING DEA  

 

Efficiency is defined, “from an output-oriented72 perspective (FARREL, 1957), […] as 

the ratio of a firm’s observed output to the maximum output which could be achieved given 

its input levels” (JOHNES, 2006, 274)73. Charnes, Cooper, and Rhodes (1978) (named CCR) 

following work by Dantzig (1951) and Farrell (1957), developed a strategy to measure the 

efficiency of firms by DEA considering constant returns to scale (RTS)74. After them, Banker, 

Charnes and Cooper (1984) modified the DEA model to incorporate variable returns to scale 

(VRS)75 keeping the model solvable by using linear programming (JOHNES, 2006). This 

model was afterwards named BCC. Forsund, Kittelsen and Krivonozhko (2009, p. 1540) 

affirm that “the three postulates introduced by BCC, convexity, free disposability and 

tightness of envelopment […] are the most reasonable assumptions for a production 

possibility set” and that “researchers in the field universally accept these conditions”. Johnes 

(2006, p. 274) clarifies that in a multi-output, multi-input production context, DEA provides 

estimates of the distance function (SHEPARD, 1970), which is a generalisation of the single 

output production function. 

On the other hand, considering practical implications, Johnes (2004, p. 663) presents 

DEA as a deterministic non-statistical non-parametric technique which “can provide 

information on realistic targets for an inefficient institution”, and also “information on a set of 

similar (in terms of input and output mix) but better-performing institutions whose practices 

the inefficient organization can realistically try to emulate.” 

More information about the background, foundations, advantages and drawbacks of 

DEA with emphasizes to HEI empirical application could be found in Johnes (2004, 2006) 

and Forsund (2018). The next paragraphs explain something about the basics of the DEA 

methodology as a background for the empirical work that follows. Tone (2001, p. 502) 

                                                 
72  The output-oriented model measures the efficiency keeping fixed the inputs and maximizing the 

outputs while the input-oriented model measures the efficency keeping fixed the outputs and minimizing the 

inputs. 

73  Forsund (2018, p. 4) explains that the ratio between the outputs (weighted by type) and the inputs 

(weighted by type) is termed productivity and a productivity index is closely related to an efficiency index. This 

way, “If a productivity index for an unit is compared to the productivity index of the most productive unit by 

forming a ratio, then this ratio is an efficiency index using the most productive unit as a benchmark.” 

74  CRS occur when, considering a variation in the inputs, the outputs vary proportionally. 

75  VRS occur when, considering a variation in the inputs, the outputs vary non-proportionally. They could 

be increasing returns to scale (IRS, when outputs vary more than proportionally to inputs) or decreasing returns 

to scale (DRS, when outputs vary less than proportionally to inputs). 
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emphasizes that “the important characteristic of DEA is its dual side which links the 

efficiency evaluation with the economic interpretation”, in the context of production process 

and production functions. Then the standard primal problem76 in contemporary DEA literature 

using BCC model and output orientation is the one in Eq. A. 1. (FORSUND, 2018, p. 4). 

Complementarily, Thanassoulis et al. (2011, p. 1297) present both output-oriented and input-

oriented models (Eq. A. 1 and Eq. A. 2). According to them, to calculate the efficiency 

considering that DMUs77 use m inputs to produce h outputs, under VRS, the following linear 

programming problem must be solved for each of the n DMUs (k =1,..., n): 

 

Output-oriented (VRS) Input-oriented (VRS) 

Maximise 𝜙𝑘                       (Eq. A.1) 
subject to 
𝜙𝑘𝑦𝑟𝑘 − ∑ 𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑦𝑟𝑗 ≤ 0 for 𝑟 = 1, . . . , ℎ 

𝑥𝑖𝑘 − ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 for 𝑖 = 1, . . . , 𝑚 

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1,𝜆𝑗 ≥ 0∀𝑗 = 1, . . . , 𝑘, . . . , 𝑛 

Minimise 𝜃𝑘     (Eq. A.2) 
subject to 
𝑦𝑟𝑘 − ∑ 𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑦𝑟𝑗 ≤ 0 for 𝑟 = 1, . . . , ℎ 

𝜃𝑘𝑥𝑖𝑘 − ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 for 𝑖 = 1, . . . , 𝑚 

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1,𝜆𝑗 ≥ 0 ∀𝑗 = 1, . . . , 𝑘, . . . , 𝑛 

 

The overall efficiency of DMU k is measured by 𝐸𝑘 = 1 𝜙𝑘⁄ in the output-oriented 

framework or 𝐸𝑘 = 𝜃𝑘in the input-oriented framework ( 0 < Ek ≤ 1)78. The vector 𝜆represents 

the weights to the convex combinations of the HEIs (considering the convexity assumption 

regarding the technology). 

The CRS efficiency score can be calculated simply by deleting the constraint 

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1 from the model. Complementarily, considering ∑ 𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 1 , it is possible to 

calculate the non-increasing returns to scale (NIRS) and use these values to study the scale 

efficiency (SCEk). The ratio Ek,VRS/Ek,CRS 79,  results in decomposing the Ek,CRS efficiency in 

pure technical efficiency (Ek,VRS) and scale efficiency (SCEk) (THANASSOULIS et al., 2011). 

Then: if SCEk > 1 and Ek,NIRS = Ek,VRS , the HEIk is working over the optimal scale 

                                                 
76 Forsund (2018, p. 4) observes that “when using linear program to both estimating the frontier and the 

efficiency measures we have the fundamental relationship between a primal solution and a dual solution of an 

optimal solution”, and that is natural for economists, “to view the problem called the envelopment problem in 

operations research for the primal model” (in an input-output space) and “the problem formulated in a shadow 

price space for the dual problem (the multiplier problem in Operational Research (OR) literature)”. 

77  Decision Making Unit (DMU) in this context is a synonymous to HEIs, or University. 

78  For example, a value equal 0.9 represents 90% of efficiency in relation to the benchmark HEI (or 

convex combination of HEIs). In an input view, it could reduce in 10% the resources and continue producing the 

same. In an output view, it would be possible to produce (1.0/0.9 = 1.11) 11% more with the same inputs. 

79  The numerator and denominator include efficiency scores calculated under CRS and VRS, respectively. 
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(decreasing returns); if SCEk = 1 (Ek,NIRS = Ek,VRS  = Ek,CRS ), the HEIk is working in an 

optimal scale (constant returns); if SCEk > 1 and Ek,NIRS < Ek,VRS , the HEIk is working under 

the optimal scale (increasing returns). 

To complement these analyses it is also important to know how the efficiencies 

change through time. It can be done using the Malmquist index, which dates back to 

Malmquist (1953) and was made popular by Caves et al (1982)80.  Let𝐸𝑘(𝑠, 𝑡)be a measure of 

the performance of firm𝑘in period𝑠 against the technology in period𝑡 81. To better understand 

the changes, Fare, Grosskopf, Lindgren, Roos (1992), named FGLR, considering only CRS 

efficiencies, decompose the Malmquist index in two components: technical change (TC, due 

to general technological shifts) and efficiency change (EC, due to individual catch-up effects). 

As a way to complement it, and considering also the scale effects (CRS versus VRS 

measures), Fare, Grosskopf, Norris and Zhang (1994), named FGNZ, decompose that second 

component in other two, pure technical efficiency change (PEC, due to the catch-up without 

considering the change size effect) and scale efficiency change (SEC, the catch-up due 

exclusively to change in the size of DMU) 82. Then: 

𝑀𝑘(𝑠, 𝑡) = 𝑇𝐶𝑘(𝑠, 𝑡). 𝑃𝐸𝐶𝑘(𝑠, 𝑡) ⋅ 𝑆𝐸𝐶𝑘(𝑠, 𝑡) =  Malmquist index 

where  

𝑇𝐶𝑘(𝑠, 𝑡) = [(
𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑡,𝑠)

𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑡,𝑡)
) ⋅ (

𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑠,𝑠)

𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑠,𝑡)
)]

(1 2⁄ )

 = technical change index 

𝑃𝐸𝐶𝑘(𝑠, 𝑡) =
𝐸𝑘,𝑉𝑅𝑆(𝑡,𝑡)

𝐸𝑘,𝑉𝑅𝑆(𝑠,𝑠)
= pure efficiency change index  

𝑆𝐸𝐶𝑘(𝑠, 𝑡) = (
𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑡,𝑡)

𝐸𝑘,𝑉𝑅𝑆(𝑡,𝑡)
) . (

𝐸𝑘,𝐶𝑅𝑆(𝑠,𝑠)

𝐸𝑘,𝑉𝑅𝑆(𝑠,𝑠)
)

−1

 = scale efficiency change index 

 

The assessment of university efficiency using DEA 

 

In this part of the work are presented some of the existing studies about university 

efficiencies around the world, with a special emphasis to the Brazilian case. Johnes and Tone 

(2017, p. 193) point out that the “workhorse analytical framework typically employed” to the 

                                                 
80  The point is, however, that it is not sufficient for a firm to improve compared to itself. The firm must 

also improve relative to others, and they have also benefited from general technological progress. Thus, the only 

way to improve is to catch up to the best, i. e., to get closer to the frontier (BOGETOFT; OTTO, 2011). 

81  Note that we now distinguish the technology and the production data depending on the period.  

82  To these indexes, the value 1 represents no change, while values >1 represent increase in the efficiency 

and <1 represents decrease (e. g., the value 1.10 represents 10% of increase and 0.95 represents 5% of decrease). 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2175 

studies reviewed by them “is a standard DEA model”. Johnes (2004) presents a good review 

of empirical studies about the efficiency of educational institutions and, focusing specifically 

on HEIs, Aleskerov, Belousova and Petruschenko (2017) systematized the empirical results 

on efficiency studies around the world. Their findings suggested that the major part of this 

type of research uses DEA. 

There are university efficiency studies using diverse models of DEA to several 

countries, the most relevant non-Brazilian works to the context of this study are Agasisti and 

Salermo (2007) and Agasisti and Dal Bianco (2006), to Italy, which compare the results of 

CCR and BCC models to analyse the scale efficiency and also do comparisons among Italian 

regions. Complementarily, and now comparing results between HEIs from England and Italy, 

Agasisti and Johnes (2009) measure the CCR and BCC efficiencies, calculated the scale 

efficiencies considering both the data pooled and grouped by country and, then, compare the 

results. They found that when comparing jointly the England and Italy HEIs, the first presents 

higher efficiency than the last one. Also, the evolution of these efficiencies present different 

patterns to each country. Italian universities are improving their technical efficiencies while 

English universities are obtaining stable scores.  

Regarding the Brazilian case, since the 90’s Brazilian researchers are involved with 

measurement of HEIs efficiency using DEA. After some time, a new source of information 

(data from Federal Court of Audit (Tribunal de Contas da União – TCU) had inspired an 

increasing group of works. However, the DEA models used by the former considers the ‘TCU 

indices’ and not the raw values of the variables. Thus, they could be considered more a type 

of Multi Criteria Decision Making (MCDM) Analysis using DEA as a tool than actually an 

efficiency analysis. In that sense, the efficiencies of these pieces of research are considered 

not comparable with the results from the present work. 

On the other hand, it is possible to compare this work with that of Duenhas, França 

and Rolim (2015), Bittencourt et al (2016), and Letti and Bittencourt (2017), Letti, Vila and 

Bittencourt (2018) and Villela (2017). Duenhas, França and Rolim (2015) analysed 62 

Brazilian public HEIs by using SBM models and Malmquist index. The HEIs were first 

grouped by size in big (18), medium (22) and small (22) and then the efficiencies were 

calculated using data from INEP83  and CAPES84, and not data from TCU.85 They conclude 

                                                 
83 Higher Education Census from the National Institute of Teaching and Educational Research – INEP. 

84 Improvement Coordination of People of Higher Education – CAPES. 
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that the Brazilian public universities are inefficient, especially the small and medium ones. 

Also, they state that small and medium groups increased their productivity among the years 

2012 and 2013. These results differ from other Brazilian studies both in terms of static and 

dynamic analysis. As a conclusion, their findings suggested that if there were improvements 

in the management of HEIs, it would be possible to increase the number of students in 2,8%, 

increasing the Brazilian Public HE system in 36 thousands students without increasing the 

expenditures. Regardless of its positive aspects, there are some aspects in the study that could 

be improved, such as the consideration of different weights to different types of students (by 

course and level)86. Still, there are other outputs that could be considered, for example the 

innovation of the HEIs due to its crucial importance for the economic models of development. 

Also, as the global process of one HEI does not change considerably from one year to 

another, a period of more years could be advantageous to a dynamic analysis.  

In a similar way, but using the raw variables the TCU reports and the Treasury 

Management System (SIAFI), Villela (2017) applies DEA and Malmquist Index to analyze 55 

Brazilian Public Federal Universities to the period 2012-2015. It considers three models 

named by itself as ‘Resource allocation efficiency’, ‘Target/Quality efficiency’ and 

‘Economic efficiency’. Each one used a different combination of inputs and outputs (financial 

resources, equivalent professor, equivalent faculty, equivalent student, number of 

undergraduation degrees, cost by professor and cost by faculty). Its results suggest that 45% 

of the universities are between 71% and 95% of efficiency level and that the variations were 

in average 1% through the period. They explain that this variation occurs due to the scale 

change and not due to pure technical change and emphasize that the recent public policies 

should be reviewd focusing on more social return. 

Moreover, Bittencourt et al. (2016) and Letti and Bittencourt (2017) present some 

contribution due to using information about registered patents as outputs. However, some 

limitations from these works are the use of plenty of inputs and outputs to few HEIs (resulted 

from grouping by size) and the consideration of ‘very young’ HEIs  (lower than 5 years of 

implementation). Letti, Vila and Bittencourt (2018) partially overcame some of these 

                                                                                                                                                         
85 They use data from CAPES and consider four outputs (number of total students both in under and 

postgraduate courses, number of services activities, number of theses and dissertations summed up, and a quality 

index of the courses valid to under and postgraduate courses simultaneously) and two inputs (total income and 

full time equivalent professor). 

86For example, the structure and process required to ‘produce’ a medical degree is very different than that for a 

pedagogical degree or for an engineering degree. The TCU ‘student equivalent’ tries to overcome it. 
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limitations. Nevertheless, the work could be complemented, as it has been done now, by 

analyzing the HEIs’ efficiencies by regions and using Malmquist index. 

 

METHODOLOGICAL PROCEDURES 

 

The focus of this work is on HEIs classified as Public Federal and as University87.  

To the specific case of the DEA Model applications, it was considered only the 5688 

Universities which had worked from 2010 until 2016 and that had some student degree in 

2010. The data come primarily from: the Higher Education Census from INEP (2018); 

CAPES (2018); and National Institute of Industrial Property (INPI, 2018). After some hard 

work, it results in 9 variables which are presented in Table 1.  

 

Table 1 – Definition of the variables used in the analysis 

Source: constructed from INEP (2010-2016), CAPES(2018), INPI(2018) and SESu/MEC (2018). 

 

                                                 
87  The analyses did not consider other types of HEIs (State, Municipal and Private, nor Faculties, Federal 

Institutes and HE centers). All the Public Federal Universities follow the same rules of governmental funding 

and are enforced by law to attend the three basic HE objectives (teaching, research and third mission). The 63 

universities in the sample represent only 2.62 of all Brazilian HEIs, but representing 15.53% of all Brazilian 

presential undergraduate students, 53.85% of all postgraduate students, 66.28 % of the HEIs’ registered patents 

and 30.58% of the professors engaged in third mission activities. Furthermore, the Public Federal Universities 

considered in this study represent in general more than half of all public HEIs. 

88  Until 2016 there were more 7, 4 completely new ones, and 3 others created by disaggregation. 
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The descriptive statistics are presented in Table 2 and it is noticeable the large range in 

the size of the HEIs by considering both the standard deviation (SD) or max/min values of the 

variables EXPEND, PROFES, EMPLOY or ENROLU.  

 

Table 2 – Descriptive statistics of the 56 Brazilian Public Federal Universities - 2016 

Source: INEP (2010-2016), CAPES(2018), INPI(2018) and SESu/MEC (2018). 

 

Table 2 also shows the representativeness by region. In general, though the variations 

by regions are diverse, the variables follow the same proportions in each year. The Southeast 

(SE) region represents almost a third of the national values, the Northeast (NE) and South (S) 

regions 25% and 20%, and the North (N) and Central-West (CO) near to 12% each one, 

respectively. In general the proportion to each variable by region is proportional to the 

number of HEIs, with the exception of the North region which presents lower values. The 

variation from 2010 to 2016 presents regional patterns different from Brazilian values, 

specially to variables EXPEND, PATENT and THIRDM. A synthesis of the evolution of the 

values can be observed in the third column of Table 2. All variables presented some increase 

from 2010 to 2016, but in different sizes. PATENT presents the highest variation, 160%, 

while EXPEND and expenditure with people present the lowest, 14.8% and 14.1%, 

respectively. The variables related to postgraduate course increased more than 60% while the 

undergraduate enrollments only 30.3%. On the other hand, the undergraduate degrees 

increased almost 40%. The total number of professors (not shown in Table 2) and EMPLOY 

increased similarly at 25%, but the number of PROFES (professor equivalent) increased 37.4, 

that is, the PROFES increased in work hours and/or in their level of qualification, as well as 

the number of staff with undergraduate degree (not in Table 2), that increased in 26%.  
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Previous to the efficiency analysis, robust techniques were used to identify and 

manage the outlier observations, following the recommendations and procedures of Wilson 

(1993, 2010) that extended the Andrews and Pregibon’s (1978) statistic to the case of multiple 

outputs and inputs. 

In order to reach the objectives of this research, there were used three different DEA 

models which consider different characteristics of the production process of higher education 

services: Model 1 aims to measure the potential waste of resources and uses EXPEND as 

input and DEGREU, DEGREP89, THIRDM and PATENT as output considering VRS and 

input-orientation; Model 2, as a complement, aims to measure the potential improvement in 

the outputs considering the same variables but with an output orientation; Model 3 also aims 

to measure the outputs improvement but now by considering only physical variables as inputs 

(PROFES and EMPLOY) and the same four outputs. Each model was applied to each year 

and also to all 7-years-period (with the sum of each variable in the period). This last 

application was done considering both CRS and VRS.  Then it was possible to identify if each 

universitiy was working under, over or at the optimal scale. The Malmquist index considered 

the annual values of the initial and the final years of the period (2010 and 2016). The results 

of DEA application are in the next section. 

 

RESULTS, ANALYSIS AND DISCUSSION 

 

The results from Model 1 showed that, including the 7-year-period as one production 

cycle, 26 (46.4%) of the universities were efficient. The general mean efficiency was 87.0%, 

and among the inefficient ones, the efficiency was 75.8%. By region, the mean efficiencies 

were: Central-West (92.7%), Southeast (87.3%), Northeast (87.3%), South (85.9%) and North 

(84.1%)90. For the entire period (7-year-period), the general results did not differ significantly 

among the three models91. On the other hand, when considering the analysis year by year it is 

possible to identify some variation among the years in the same model92, and among the 

                                                 
89  It presents very strong and statistically significant correlations with all the variables in relation to the 

research dimension. 

90  Kruskal-Wallis test (chi-squared = 1.47, df = 4 , p-value = 0.83) suggests no differences among 

regions. 

91  Friedman rank sum test (chi-squared = 1.39, df = 2, p-value = 0.50) suggests no statiscally significant 

differences among models’ results. 

92  Friedman rank sum test results in p-values < 0.02 to each of the three models, suggesting diferences. 
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models to the same year93. It occurs in special when comparing Models 2 and 3. The North 

region also presents peculiar visual differences among the results in the Models 1 and 294. The 

variations through time and region can be visualized in Figure 1 which presents the mean 

regions values by year to each model. 

 

Figure 1 – Efficiency means by region and year to Models 1, 2 and 3  

   

Source: results of the research 

 

Through regions, different patterns were observed, with the minimum value to the 

North in 2014 (63.6%) and the maximum to the South region in 2015 (91.7%). Although the 

values by region diverge through time, they ended up converging to efficiencies between 83.2% 

(North) and 89.7% (Southeast). These variations could be occurring, at least to Models 1 and 

2, due to the fact that the financial values could vary a lot from one year to another for the 

same universities. Besides, it probably occurs because some funds from one year are 

accounted in the following year. Thus, the results of the values for each variable added to the 

7-year-period seem to be presenting a more plausible situation. In addition, this process 

avoids us to consider one university as efficient (or outlier) in one year and to consider this 

same university as extremely inefficient in the following year95. 

Table 3 presents the results (VRS, scale value and type) for the models 1, 2 and 3 to 

Brazil and to each region. The geometric means of the efficiency (effic.) among the three 

models are almost the same when considering the entire set, but they vary among regions and, 

in some cases, by region among the models. The minimum value was observed to the North 

(0.74) in Model 2 and the maximum to the Central-West (0,94) also in Model 2.  

                                                 
93  Friedman rank sum test results in p-values <0.05 to each year with exception of 2015. 

94  Nevertheless the Kruskal-Wallis test comparing regions results in p-values < 0.10, suggesting no 

significant difference. The lower value was found to Model 2 in the year 2013 (p-value = 0.1518). 

95  Because, for example, the financial expenditures from one year were actually registered in the 

subsequent year (in this case the first year presents quite lower use of resources and the latter year a very high 

use). 
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Table 3 – Results to Brazil and regions to Models 1, 2, 3 (values 2010 to 2016 added) 

Source: results of the research  

 

The Malmquist index and its decomposition in the three sources of variation 

(technological, pure efficiency and scale) are presented in Table 4. Considering the financial 

inputs (Model 2) the Malmquist index suggests a high improvement in the efficiency (1.46), 

1.07 due to technical change, 1.22 due to pure efficiency change, and 1.11 due to scale change. 

Besides, considering only human inputs (Model 3), the Malmquist value fell to 1.33, but 

pratically only due to the technological increase (1.29), partially compensated by the pure 

efficiency decrease (0.98), and with weak influence of scale  increase (1.04). It suggested that 

even though the use of financial resources are becoming more efficient in general (even by 

changing the scale of values operation), the use of human resources are not increasing 

proportionally and, more important, are increasing due to the increase of the benchmarkings 

productivity (change of the technology/frontier) and not all HEI are catching up to this change 

(pure efficiency decrease). Finally, to human resources the effect of scale change is lower 

than to financial resources. 

This result indicates that despite the improvement in the efficiencies in both models 

(45% and 33%), the decomposition of this improvement is quite different96. Regarding the 

financial values (Model 2), despite some variation in the technology frontier (7%, due to 

benchmarks), a lot of improvements were due to individual catch-ups (22% to pure efficiency, 

and 11% to scale). On the other hand, considering the human resources (Model 3), there was a 

greater improvement in the technological frontier (29%) but a very small improvement in 

scale (4%) and a negative variation in pure efficiency (-2%).  

 

                                                 
96  The Friedman test to Malmquist index between the models suggests no significant differences (p-value 

>0.05), despite the results to each component suggest statistically significant differences (p-values < 0.05). 
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Table 4 –  Malmquist index (2010 and 2016) to Model 2 and Model 3 

Source: results of the research 

 

In general, it could be said that the efficiency of both resources (financial and human) 

is improving, but due to the different sources, the first  is because the universities are near the 

frontier which are almost static, the second is because the frontier (the benchmark universities) 

is changing the frontier and the other universities are only accompanying this change. 

Considering the Malmquist index results to each region, it is possible to perceive some 

particularities97. First, the means of the Southeast present a pattern and values which are 

similar to the means of Brazil. As this region represents almost a third part of the nation, it 

could also be that it is actually influencing the general mean. Second, the Central-West region 

presents the lower Malmquist values, including the negative (-2%) to Model 3, but even so, 

there is a strong (21%) technological change to Model 3 and a considerable change by pure 

efficiency in Model 2. The higher values of scale efficiency occur to the North in both models 

(42% and 35%, respectively), indicating that the universities of this region are developing to a 

size nearer to the optimal and they are taking advantage of the scale economies. These values 

were small or negative to all other regions indicating that the universities, in general, were not 

taking advantages. 

Considering the pure efficiency values among the regions, the patterns were diverse to 

each model. For the financial inputs, only the North region presents no evolution in this 

component, while considering human resources, only the Southeast and the South present 

positive values, and, even so, very small ones (3% and 6%). This situation reflects just the 

                                                 
97  The Kruskal-Wallis test to Model 2 (p-value = 0.33), and to Model 3 (p-value = 0.11) suggest no 

statistically significant diference to Malmquist indexes among regions (considering each component, only  

technological change in Model 3 presents p-value < 0.06, when comparing among regions). 
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national situation presented.  Results also suggest that R$ 2.96 billion by year were wasted 

due to inefficiency, and if they were used efficiently, it would result in an additional 11.6% on 

undergraduate (23,301 students by year), 8.7% on postgraduate (2,984 students by year), 

8.5% on third mission activities (2,249 professors enganged by year), and 7.7% on registered 

patents (39 registers by year). In addition, by considering only the human resources as inputs, 

the improvement could be 9.0%, 7.1%, 6.9%, and 5.1%, respectively. 

Taking what has been presented into consideration, these results could be calculated 

and identified to each university and these values could be used as a target by the policymaker 

or university managers to subsidize their activities. This objective is beyond the scope of this 

work and it could be focus of future research. 

 

FINAL REMARKS 

 

The main objective of this research was to study the relative efficiency of the Brazilian 

Public Federal Universities for the period of 2010 to 2016 and analyze also the regional 

patterns of their efficiency. It was done by using DEA models and Malmquist index. Overall, 

the results showed that, considering the entire period, 26 (46.4%) of the universities were 

efficient presenting higher mean efficiency (87%) to Brazil and by region: Central-West 

(93%), Northeast (87%), North (84%), Southeast (87%) and South (86%).  

The values were also calculated by year and they presented a lot of variation among 

years and models when considering each university. Because of this, it was necessary to use 

and explore in more details the values of efficiencies by considering the entire 7-year period 

as the same production cycle. In addition, it was also perceived that, in general terms, the 

efficiency is improving through time and that it seems to occur due to different factors in 

relation to financial resources and human resources. Regarding the financial resources, the 

technological frontier is almost static, the universities are actually becoming more efficient, 

and only the North region is taking advantage from the scale change. On the other hand, for 

the human resources, it seems that the frontier is changing (the benchmarks are improving) 

and the majority of the universities are not accompanying these changes. 

As a following stage in this research agenda, it would be a great contribution to 

consider quality and contextual variables, as well as search for potential determinants which 

might better explain the performance of the institutions. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2184 

 

 

Aknowledgement: This work received a grant by CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Brasil. 

 

REFERENCES 

 

AGASISTI, T.; DAL BIANCO, A. Data envelopment analysis to the Italian university system: 

theoretical issues and policy implications. Int. J. Business Performance Management, v. 8, 

n. 4, p. 344-367, 2006. Retrieved from: 

<https://econpapers.repec.org/article/idsijbpma/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a4_3ap_3a344-

367.htm>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

AGASISTI, T.; SALERMO, C. Assessing the cost efficiency of Italian universities. 

Education Economics, v. 15, n. 4, p. 455-471, 2007. Retrieved from: 

<http://dx.doi.org/10.1080/09645290701273491>. Access on: 20 jun. 2018.  

 

AGASISTI, T.; JOHNES, J. Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education 

decision‐making units across more than one country, Education Economics, v. 17, n. 1, 59-

79, 2009. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1080/09645290701523291>. Access on: 20 

jun. 2018. 

 

ALESKEROV, F. T.; BELOUSA, V. Y.; PETRUSHCHENKO, V. V. Models of data 

envelopment analysis and stochastic frontier analysis in the efficiency assessment of 

universities. Automation and Remote Control, v. 78, n. 5, p. 902–923, may 2017. Retrieved 

from: <https://doi.org/10.1134/S0005117917050125>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

ANDREWS, D. F.; PREGIBON, D. Findingt he OutliersT hat Matter, Journal of the Royal 

Statistical Society, Ser. B, v. 40, p. 85-93, 1978. 

 

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. W. Some models for estimating technical 

and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, v. 30, n. 9, p. 

1078–1092, 1984. Retrieved from: <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078 >. Access on: 20 

jun. 2018. 

 

BITTENCOURT, M. V. L.; GOMES, L. C.; LETTI, A. G.; BRAGANÇA, R. C.. University 

and Regional Development: Efficiency of Brazilian Universities. Congress of European 

Regional Science Association (ERSA) , 47º, Anais..., Viena, Áustria, 23-26 ago. 2016. 

 

BLANCHARD, O. The economic future of Europe, National Bureau of Economic 

Research, NBER Working Paper, n. 10310, March 2004. Retrieved from: 

<http://www.nber.org/papers/w10310>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

BOGETOFT, P.; OTTO, L. Benchmarking with DEA, SFA, and R. International Series in 

Operations Research and Management Science. Springer, 2011. 

https://econpapers.repec.org/article/idsijbpma/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a4_3ap_3a344-367.htm
https://econpapers.repec.org/article/idsijbpma/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a4_3ap_3a344-367.htm
http://dx.doi.org/10.1080/09645290701273491
http://dx.doi.org/10.1080/09645290701523291
https://doi.org/10.1134/S0005117917050125
https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078
http://www.nber.org/papers/w10310


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2185 

 

CAPES (2018). GEOCAPES – Sistema de Informaçãoes Georreferenciadas. Retrieved 

from: <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>. Access: 20 jun. 2018. 

 

CAVES, D. W.; CHRISTENSEN, L. R.; DIEWERT, W. E. (1982) The economic theory of 

index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica, v. 50, 

n. 6, p. 1393–1414, nov. 1982. Retrieved 

from:<https://aae.wisc.edu/aae741/Ref/Caves%20Econometrica%201982.pdf>. Access on: 20 

jun. 2018. 

 

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of DMUs. 

European Journal of Operational Research, v. 2, n. 6, p. 429–444, 1978. Retrieved from: 

<https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

DANTZIG, G. B. Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities. 

In T. KOOPMANS, C. (Ed.). Activity analysis of production and allocation. New York: 

Wiley, 1951. 

 

DUENHAS, R. A.; FRANÇA, M. T. A.; ROLIM, C. F. C. A expansão do número de 

matrículas no ensino superior é possível? Uma análise estática e dinâmica da eficiência na 

gestão das universidades públicas brasileiras. Espacios, Caracas-Venezuela, v. 36, n23, p. E-1, 

2015. Retrieved from: <http://www.revistaespacios.com/a15v36n23/153623E1.html>. Access 

on: 20 jun. 2018. 

 

FARREL, M. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical 

Society, Series A, v. 120, p. 253–281, 1957. 

 

FÄRE, R.; GROSSKOPF, S.; LINDGREN, B; ROOS, P. (1992). Productivity changes in 

Swedish pharamacies 1980–1989: A non-parametric Malmquist approach. Journal of 

Productivity Analysis, v. 3, n.1-2, p. 85-101, jun. 1992. Retrieved 

from:<https://doi.org/10.1007/BF00158770>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

FÄRE, R.; GROSSKOPF, S.; NORRIS, M.; ZHANG, S. (1994) Productivity Growth, 

Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, The American 

Economic Review, v. 84, n. 1, p. 66-83, mar. 1994. Retrieved 

from:<https://www.jstor.org/stable/2117971?seq=1#page_scan_tab_contents>. Access on: 20 

jun. 2018. 

 

FORSUND, F. Economic interpretation of DEA. Socio-Economic Planning Sciences, v. 61, 

march 2018, p. 9-15. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.03.004>. Access 

on: 20 jun. 2018. 

 

FORSUND, F. R.; KITTELSEN, S. A. C.; KRIVONOZHKO, V. E. (2009). Farrel revisited – 

visualizing properties of dea production frontiers. Journal of the Operational Research 

Society, v. 60, p. 1535-1545. Retrieved from: 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1057/jors.2008.185>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

IBGE–Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de 

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
https://aae.wisc.edu/aae741/Ref/Caves%20Econometrica%201982.pdf
https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
http://www.revistaespacios.com/a15v36n23/153623E1.html
https://doi.org/10.1007/BF00158770
https://www.jstor.org/stable/2117971?seq=1#page_scan_tab_contents
https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.03.004
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1057/jors.2008.185


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2186 

Janeiro, [2010]. 

 

INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Indicadores 

Financeiros Educacionais. 2017. Retrieved from: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-

financeiros-educacionais>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

INEP. Censo da Educação Superior. Microdados. 2018. Retrieved from: 

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

INPI (2018). Estatística. Indicadores de Propriedade Industrial. Dowload das tabelas 

completas. Retrieved from: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>. Access on: 20 mar. 

2018. 

 

JOHNES, J. Efficiency measurement. Cap. 16, 613-742. In: JOHNES, G.; JOHNES, J. 

International Handbook on the Economics of Education. Cheltenham-UK, Edward Elgar 

Publishing, 2004. 

 

JOHNES, J. Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency 

in higher education. Economics of Education Review, v. 25, n. 3, p. 273-288, June 2006. 

Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.02.005>. Access on: 20 jun. 

2018.  

 

JOHNES, J.; JOHNES, G. Efficiency in the higher education sector: a technical exploration. 

BIS Research Paper, n. 113, September 2013. Retrieved from: 

<http://dera.ioe.ac.uk/18264/1/bis-13-918-efficiency-in-higher-education-sector.pdf>. Access 

on: 20 jun. 2018. 

 

JOHNES, G.; TONE, K. The efficiency of higher education institutions in England revisited: 

comparing alternative measures. Tertiary Education and Management, v. 23, n. 3, p. 191-

205, 2017. Retrieved from: <https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1203457>. Access on: 20 

jun. 2018.  

 

LETTI, A. G.; BITTENCOURT, M. V. L.; Regional development and the relative efficiency 

of Brazilian Universities. Congress of European Regional Science Association (ERSA), 48º, 

Anais..., Groningen, Netherlands, 28 ago./01 set., 2017. 

 

LETTI, A. G.; VILA, L. E.; BITTENCOURT, M. V. L.; The relative efficiency of Brazilian 

Public Universities (2010 - 2016): an analysis through time and space. Congresso da 

European Regional Science Association (ERSA) , 49º, Anais..., Cork, Ireland, 28 ago./01 

set., 2018. 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais
http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.02.005
http://dera.ioe.ac.uk/18264/1/bis-13-918-efficiency-in-higher-education-sector.pdf
https://doi.org/10.1080/13583883.2016.1203457


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2187 

 

MALMQUIST, S. Index numbers and indifference curves. Trabajos de Estatistica, v. 4, n. 1, 

p. 209–242, 1953. 

 

OECD. Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015. Retrieved 

from: <www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm>.  Accessed in: 20 jun. 

2018. 

 

SAMPAIO, Carlos Eduardo Moreno – Diretoria de Estatísticas Educacionais. 26 abril 

2017. Retrieved from: <http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/04/INEP-Censo-

da-Educa%C3%A7%C3%A3o-Superior-Andifes-16042017.pdf>.  Access on: 20 jun. 2018. 

 

SESu/MEC. Orientações para o cálculo dos indicadores de gestão. Decisão TCU n. 

408/2002-Plenário. Versão revisada em março/2004. 2018. Retrieved from: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf>. Access on: 20 jun. 2018. 

 

SHEPARD, R. W. Theory of cost and production functions. Princeton University Press: 

New Jersey, 1970. 

 

TACHIBANA, T. Y.; MENEZES-FILHO, N.; KOMATSU, B. Ensino superior no Brasil. 

Insper – Centro de Políticas Públicas. Policy Paper, n. 14. Dezembro, 2015.  

 

THANASSOULIS, E.; KORTELAINEN, M.; JOHNES, G.; JOHNES, J. Cost and efficiency 

of higher education institutions in England: a DEA analysis. Journal of the Operational 

Research Society, v. 62, n. 7, p. 1282–1297, July 2011. Retrieved from: 

<https://doi.org/10.1057/jors.2010.68 >. Access on: 20 jun. 2018. 

 

TONE, K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European 

Journal of Operational Research, 130, 498-509, 2001. 

 

VILA, L. E. The non-monetary benefits of education. European Journal of Education, 35,1, p. 

21-32, 2000. Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/1503615>. Access on: 20 jun. 

2018. 

 

VILLELA, J. A. Eficiência universitária: uma avaliação por meio de Análise Envoltória de 

Dados. 2017. 81 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de 

Brasília, Brasília, 2017.  

 

WILSON, P. W. Detecting outliers in deterministic nonparametric frontier models with 

multiple outputs, Journal of Business and Economic Statistics, 11, 319–323, 1993. 

 

WILSON. P. W. Detecting Outliers in Deterministic Nonparametric Frontier Models with 

Multiple Outputs: Correction. Unpublished working paper, Department of Economics, 

Clemson University. 2010. Retrieved from: 

<http://media.clemson.edu/economics/faculty/wilson/Papers/ap-corrected.pdf>. Access on: 20 

jun. 2018. 

 

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/04/INEP-Censo-da-Educação-Superior-Andifes-16042017.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/04/INEP-Censo-da-Educação-Superior-Andifes-16042017.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf
https://doi.org/10.1057/jors.2010.68
https://www.jstor.org/stable/1503615
http://media.clemson.edu/economics/faculty/wilson/Papers/ap-corrected.pdf


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2188 

INTEGRAÇÃO REGIONAL: BUSCANDO NOVAS INSTITUCIONALIDADES PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA TRANSFRONTEIRIÇA 

REGIONAL INTEGRATION: SEEKING NEW INSTITUTIONS FOR THE 

CONSTRUCTION OF A CROSS-BORDER RESEARCH PROJECT  

Claudio Machado Maia98
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SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: A abordagem teórico-metodológica desenvolvida nesta produção textual, resulta da 

combinação de reflexão teórica e o resultado de pesquisa empírica a partir do projeto de longa 

duração do grupo de pesquisa desenvolvimento regional, política pública e governança sobre 

o posicionamento estratégico de atores locais. Este artigo apresenta uma análise da (gênese e) 

premissas básicas para a construção de um projeto de pesquisa que considere a cooperação 

entre atores locais, geograficamente situados ao longo de uma linha de fronteira comum que 

desenvolvam algum tipo de comércio ou troca mercantil. A partir da revisão bibliográfica 

inicia-se uma aproximação conceitual de categorias utilizadas para se compreender as 

dimensões de um processo de desenvolvimento, incluindo uma trajetória que privilegia a 

contextualização de perspectiva analítica sobre cooperação transfronteiriça. Na sequência dos 

estudos e da abordagem desenvolvida, indica-se que a participação social, sobretudo, a 

governança nos processos territoriais e as relações entre a agência dos atores sociais e do 

desenvolvimento, são elementos essenciais indicadores de potencialidades e limites de um 

processo de desenvolvimento em múltiplas dimensões. 

 

Palvaras-chave: Cooperação transfronteiriça. Participação social. Governança. 

Desenvolvimento Regional.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The theoretical-methodological approach developed in this textual production 

results from the combination of theoretical reflection and the result of empirical research 
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based on the long-term project of the research group regional development, public policy and 

governance on the strategic positioning of local actors. This paper presents an analysis of the 

(genesis e) basic premises for the construction of a research project that considers the 

cooperation between local actors, geographically located along a common border line that 

develop some type of trade or mercantile exchange. From the bibliographical review begins a 

conceptual approach of categories used to understand the dimensions of a development 

process, including a trajectory that privileges the contextualisation of an analytical perspective 

on cross-border cooperation. Following the studies and the approach developed, it is indicated 

that social participation, above all, governance in territorial processes and relations between 

the agency of social actors and development, are essential elements indicators of potentialities 

and limits of a development process in multiple dimensions. 

 

Keywords: Cross-border cooperation. Social participation. Governance. Regional 

development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo, ainda que modesto em suas dimensões e sintético em seus agumentos 

substantivos, consolida um itinerário longo de estudos, pesquisas dirigidas, atividades praticas 

e escritos publicados sobre processos de desenvolvimento e integração regional, em suas 

diferentes variações institucionais e em suas várias manifestações geográficas e políticas. 

Nesta introdução tratou-se de apresentar o essencial do que se constitui um dos mais 

importantes processos dinâmicos da globalização contemporãnea e do sistema mundial. O 

fenomeno das regiões fronteiriças, consideradas instituições destinadas à gestão das atividades 

de cooperação transfronteiriça. Rhi-Sausi e Conato (2010), comentam que na Europa o 

surgimento destas regiões seguiram caminhos e entidades diferentes e por isso originaram 

processos com características diferentes. 

O trabalho de uma região de fronteira baseado num conjunto de estratégias de longo 

prazo inclui uma análise dos pontos fortes e fracos, sob os quais se definem os campos de 

ação e se desenvolvem os projetos. O único propósito da região de fronteira é garantir o bom 

resultado das iniciativas de cooperação transfronteiriça no território. Interessante observar que, 

devido a grande variedade e complexidade dos fenômenos das fronteiras regionais, é 

necessário conceber e desenvolver um conjunto de formas de cooperação transfronteiriça, 

distintas entre si, adaptáveis aos diferentes contextos regionais. 

Logo, uma das formas mais promissoras de impulsionar ou formalizar, uma 

cooperação transfronteiriça seria aquela na qual os vários níveis institucionais exerçam uma 
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governança dos seus processos territoriais, pautada na participação dos atores não estatais em 

tais processos. Então, a cooperação transfronteiriça é parte integrante dos processos de 

diálogo e colaboração dos respectivos governos locais na dimensão territorial dos atores 

envolvidos. 

Conforme Rhi-Sausi e Conato (2010), há algumas condições necessárias, alguns 

elementos fundamentais para se alcançar êxito em iniciativas de cooperação territorial nas 

fronteiras, dentre as quais, estão a existência de um marco de diálogo, cooperação e 

integração entre os países (ou regiões) interessados; a existência de margens de autonomia dos 

governos subnacionais fronteiriços, bem como, processos fronteiriços já existentes a nível 

local. Os projetos de cooperação transfronteiriça não constituem o ponto de partida dos 

processos de diálogo e integração transfronteiriça, representam um nível de maturação de um 

processo real já existente. Na Figura 1, identifica-se que um projeto de Cooperação irá 

depender de um processo de desenvolvimento local. 

 

Figura 1: Novo Paradigma de Desenvolvimento baseado no conceito de Processo e 

não de Projeto. 

 
Fonte: ODDONE (2010a). 

 

O contexto de uma cooperação descentralizada é de uma iniciativa de cooperação 

oficial ao desenvolvimento a partir de baixo, de autoridades locais ou regionais, que busca 

estimular as capacidades endógenas dos atores territoriais sobre a base dos interesses mútuos 

e alianças estratégicas nos ambitos de sua competência e simultaneamente (Figura 2). 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2191 

Figura 2: Paradigma de Desenvolvimento transfronteiriço baseado no conceito de 

Processo e não de Projeto 

 
Fonte: ODDONE (2010a). 

 

Observe (Figuras 1 e 2) que o desenvolvimento reciprovo dos territorios cooperantes 

objetiva alcançar alianças estrategicas. Por outro lado, no desenvolvimento de um processo de 

cooperação transfronteiriça, identifica-se algumas fases: coleta de informações para que as 

instituições dos territórios se conheçam e possam evoluir mutuamente; a realização de 

consulta recíproca antes de implementar políticas ou medidas a nível local que possam direta 

ou indiretamente ter impacto no outro lado da fronteira; harmonização de regramentos e 

modalidades operativas a respeito das respectivas leis nacionais; análise conjunta de 

problemas e objetivos de desenvolvimento do território (diagnóstico territorial); linha de base 

que defina a situação fronteiriça e o ponto de partida dos projetos transfronteiriços; e, por fim, 

a ativação do ciclo do projeto. Veja a Figura 3. 
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Figura 3: Fases de um processo de cooperacão transfronteiriça 

 
Fonte: ODDONE (2010b). 

 

A cooperação transfronteiriça como modalidade de desenvolvimento local de 

abordagem territorial buscar evitar duplicação de objetivos, funções e serviços entre entidades 

e instituições de ambas fronteiras e o crescimento desordenado do território. Para tanto, 

tambám há necessidade de uma combinação harmônica, equilibrada e racional entre políticas 

de governança100. 

Conforme Coletti (2010a, p.3), as áreas de fronteira são governadas por sua própria 

natureza por sujeitos político institucionais diversos, assim como, os governos nacionais que 

decidem o grau de abertura da fronteira e eventualmente estabelecem modalidades de 

cooperação, eventuais entidades supranacionais que podem determinar as eleições de novas 

políticas mais abertas e orientadas para uma maior integração, os governos intermediários que 

enfrentam problemáticas de desenvolvimento estritamente ligadas às suas posições de 

fronteira, os municípios que enfrentam de todas as interações cotidianas que se dão em seu 

território. Logo, as áreas de fronteiras são por sua natureza objeto de uma governança 

multinível. 

 

                                                 
100 Veja a Figura 4. 
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Participação, sociedade e governança101 

 

Refletir sobre o desenvolvimento remete a considerar praticas participativas da 

sociedade civil no contexto das problemáticas e das políticas de promoção do 

desenvolvimento. Conforme Bandeira (1999, p.4), a participação da sociedade civil guarda 

especificidades em âmbito tanto territorial quanto temático. 

Em âmbito territorial, tais práticas participativas referem-se a espaços sub-

regionais, ou seja, espaços intermediários entre o estado e o município, em 

que não se encontram instâncias político-administrativas correspondentes. 

Em âmbito temático, buscam promover não a implementação de ações 

específicas ou setorialmente bem delimitadas, mas, ao contrário, a 

articulação social em caráter permanente, visando influenciar o processo de 

tomada de decisões públicas que se refiram ao desenvolvimento regional 

(BANDEIRA 1999, p.4). 

Nos últimos anos, as principais instituições internacionais 102  de promoção e 

financiamento do desenvolvimento têm incorporado práticas participativas às suas rotinas 

operacionais. No Brasil, cada vez mais é aceita a idéia de que é necessário criar mecanismos 

que possibilitem participação mais efetiva e direta da comunidade na formulação, no 

detalhamento e na implementação das políticas públicas. Enfoque que, em parte é fruto do 

processo de democratização do país, e por outro lado, se deve a uma nova abordagem que tem 

predominado no contexto internacional. 

Entretanto, a inexistência de uma instância político-administrativa intermediária entre 

o estado e os municípios e a escassez de organizações e instituições de abrangência 

microrregional contribuem para que não haja identidades regionais bem-definidas nessa 

escala territorial. O que se constitui num obstáculo para a articulação e para a participação da 

comunidade, já que a inexistência de uma identidade regional dificulta a compreensão do grau 

de interdependência existente entre os interesses dos atores sociais e políticos que convivem 

nesses territórios. Nem sempre há consciência do fato de que muitos dos problemas 

econômicos e sociais que afetam essas áreas exigem soluções regionais (BANDEIRA 1999, 

p.6). 

Para Bandeira (1999, p.7), o estabelecimento de mecanismos sólidos de participação 

nesse nível geográfico exige esforço prévio de construção institucional, que leve ao 

                                                 
101 Independente da nacionalidade ou opção de escrita de cada autor, assim como sua opção de expressão, as palavras “governância” e “governança” possuem a 

mesma significação. Por exemplo, Bandeira (1999) adota o termo “governância”, enquanto que Coletti (2010) utiliza “governança”. 
102 Banco Mundial, Bando Interamericano de Desenvolvimento (BID), United Nations Development Programme (UNDP). 
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surgimento e à consolidação de organizações que se dediquem, em caráter permanente, a 

conscientizar a comunidade sobre a natureza dos problemas regionais, buscando, 

simultaneamente, envolvê-la na formulação e na implementação de ações voltadas para a 

superação desses problemas. 

Baseado em documentos produzidos por instituições internacionais, Bandeira (1999, 

p.10-11) apresenta cinco argumentos convergentes em torno da importância da participação 

da sociedade civil e da articulação de atores sociais em ações voltadas ao desenvolvimento, 

tanto em escala nacional quanto em escala regional ou local. 

O primeiro argumento destaca que consultar as comunidades diretamente afetadas pela 

concepção, elaboração, implementação e avaliação de programas e projetos específicos 

relacionados com o desenvolvimento, assegura a eficiência e sustentabilidade das ações e 

resultados. O segundo argumento trata que a atuação de uma sociedade civil na vida pública é 

importante para a boa governância e para o desenvolvimento participativo, uma vez que a 

participação da sociedade civil implica na transparência das ações e permite o combate 

eficiente à corrupção no setor público. A terceira argumentação relaciona a participação à 

acumulação de capital social – segundo estudos recentes, o capital social103 – que é composto 

por um conjunto de fatores de natureza cultural que aumenta a propensão dos atores sociais 

para a colaboração e para empreender ações coletivas – constitui-se em importante fator 

explicativo das diferenças regionais quanto ao nível de desenvolvimento. 

O quarto argumemento estabelece conexões entre a operação de mecanismos 

participativos na formulação e implementação de políticas públicas e o fortalecimento da 

competitividade sistêmica de um país ou de uma região. Já a quinta e última argumentação, 

ressalta o papel desempenhado pela participação no processo de formação e consolidação das 

identidades regionais, que facilitam a construção de consensos básicos entre os atores sociais 

que são essenciais para o desenvolvimento. 

Segundo Bandeira (1999), estas argumentações destacam dois aspectos da 

participação. O elemento essencial da própria idéia de democracia e o seu papel instrumental 

derivado da funcionalidade da participação para a articulação de atores sociais e viabilização 

                                                 
103 Fazem parte do capital social, portanto, os traços culturais característicos de uma comunidade que contribuem para fazer que seus membros se tornem 

propensos a colaborar na solução de problemas de interesse comum. Incluem-se aí, por exemplo, as redes de relações interpessoais e os sentimentos de confiança 

mútua entre os indivíduos que constituem essa comunidade, que tornam possível o empreendimento de ações conjuntas que resultem em proveito da coletividade. 
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de processos de capacitação e aprendizado coletivo. Quanto a esses dois aspectos, Bandeira 

(1999) cita Rueschmeyer (1997): 

Uma das mais antigas afirmativas a respeito das condições para a vigência 

da democracia é a de que a existência de uma densa rede de organizações 

intermediárias e a vitalidade da participação nessas organizações são de 

importância crítica tanto para o estabelecimento da democracia quanto para a 

qualidade da governância democrática (RUESCHMEYER, 1997, p. 1 apud 

BANDEIRA, 1999, p.11). 

 

Quanto a participação como instrumento de capacitação e de aprendizado coletivo, 

Bandeira (1999) cita: 

A participação social no passado ajuda a superar os problemas da ação 

coletiva – até mesmo, possivelmente, com respeito a outros temas bastante 

diferentes – no futuro. (...) A experiência – e a memória coletiva – das ações 

cooperativas bem-sucedidas, seja ou não em questões relacionadas com 

poder e política, tem este efeito por diferentes razões: (1) diminui o 

sentimento de impotência dos indivíduos isolados diante de problemas cuja 

solução exige a cooperação de muitos; (2) aumenta a propensão no sentido 

de trabalhar em ações de natureza pública (...); e (3) dispõe as pessoas a 

confiarem na cooperação de seus semelhantes, ao invés de acreditarem que 

eles tenderão a comportar-se de forma oportunista, apenas aproveitando-se 

dos esforços alheios (RUESCHMEYER, 1997, p.2-3 apud BANDEIRA, 

1999, p.11). 

 

Conforme a literatura produzida pelas principais instituições internacionais da área de 

fomento do desenvolvimento, a falta de participação da comunidade104 é apontada como uma 

das principais causas do fracasso de vários tipos de políticas, programas e projetos. A falta de 

interação dos segmentos sociedade tende a fazer que muitas ações públicas sejam mal 

sucedidas e incapazes de alcançar integralmente os objetivos propostos. Além disso, quando 

tratada apenas como objeto, e não como um dos sujeitos do processo de concepção e 

implementação dessas iniciativas, a comunidade tende a não se identificar com elas, 

reduzindo sua sustentação política e aumentando o risco de que se tornem efêmeras. O que 

pode fazer com que muitos programas e projetos governamentais concebidos e implantados 

de cima para baixo não sobrevivam, contribuindo para aumentar o descrédito dos governos 

em relação à eficácia das ações do setor público. 

Além da busca do aumento da eficiência dos projetos e programas específicos, as 

instituições internacionais buscam incorporar o conceito de governancia à abordagem do 

desenvolvimento. 

                                                 
104 A comunidade, aqueles segmentos cujos interesses são direta ou indiretamente afetados pelo programa ou projeto em questão. 
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Até a década de setenta do século XX predominavam as abordagens focadas na ação 

do governo, que viam na atuação do setor público como responsável pelo processo de 

desenvolvimento. Na década de oitenta, essa compreensão passou focar a administração do 

desenvolvimento, incorporando a avaliação da capacidade do estado em integrar e liderar o 

conjunto da sociedade. Na década de noventa, a abordagem ampliou-se ainda mais, passando 

a ser focalizada na capacidade tanto do estado quanto da iniciativa privada e da sociedade 

civil como atores do desenvolvimento. Atualmente, dá-se ênfase à natureza democrática da 

governância, abrangendo os mecanismos de participação, de formação de consensos e de 

envolvimento da sociedade civil no processo do desenvolvimento. Passou-se a reconhecer o 

papel desempenhado pelas organizações não governamentais, reavaliando o papel 

desempenhado pelas instituições existentes, e passando a ser admitida a necessidade de se 

desenvolverem novas instituições, mecanismos e processos que desempenhassem funções 

necessárias para viabilizar essa nova concepção do desenvolvimento (BANDEIRA 1999, 

p.14). 

 

O Banco Mundial acredita que, para que o processo de desenvolvimento seja 

sustentável, deve existir um conjunto transparente e previsível de normas e 

instituições que regulem as ações públicas e privadas. A boa governância é 

caracterizada por: um processo esclarecido e previsível de formulação de 

políticas públicas, por servidores públicos profissionalizados, por um Poder 

Executivo que possa ser responsabilizado por suas ações e por uma 

sociedade civil forte e atuante nas questões de interesse público – todos 

agindo dentro das regras da lei. A participação é um componente intrínseco 

da boa governância (relatório de referência preparado pelo Banco Mundial 

para a reunião do Grupo dos Sete em Lyon, 1996 apud BANDEIRA, 1999, 

p.14). 

 

A governância abrange, portanto, as estruturas institucionais, as políticas, os 

processos decisórios e as regras formais e informais, relacionadas com temas 

de interesse público, que determinam como o poder é exercido, como as 

decisões são tomadas e como os cidadãos participam do processo decisório 

(BANDEIRA, 1999, p.15). 

 

A boa governância proporciona a base para o desenvolvimento participativo, na 

medida em que propicia ao governo as funções necessárias para promover a participação e 

criar um ambiente favorável para os processos participativos. 

No entanto, a boa governância, enquanto função do governo, não se refere apenas ao 

apoio ao desenvolvimento participativo: à medida que os processos participativos evoluem, a 
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boa governância também evolui para apoiar uma participação mais ampla e mais madura. 

Nesse sentido, o desenvolvimento participativo também acaba por promover a boa 

governância (JICA, 1997 apud BANDEIRA, 1999, p.15)105. 

Por outro lado, ao se considerar novas institucionalidades no contexto de construção 

de um processo de desenvolvimento a partir de um projeto de pesquisa transfronteiriça, numa 

abordagem que intenciona explicar a mudança social, econômica, política, cultural e o 

processo de desenvolvimento de influência local, para Bandeira (1999, p.7), o 

estabelecimento de mecanismos sólidos de participação nesse nível geográfico exige esforço 

prévio de construção institucional que leve ao surgimento e à consolidação de organizações 

que se dediquem em caráter permanente a conscientizar a comunidade sobre a natureza dos 

problemas regionais, buscando, simultaneamente, envolvê-la na formulação e na 

implementação de ações voltadas para a superação desses problemas. 

Entretanto, falar sobre essa abordagem do desenvolvimento nos leva a considerar o 

que North (1990, p.3 e p.99) trata, respectivamente, como instituições e a path of institutional 

change – a dinâmica impulsionada pela existência de incentivos e constrangimentos que 

reforçam uma determinada direção para as ações dos indivíduos e organismos sociais, uma 

vez que esta direção tenha sido adotada – uma dependência de caminho que considera a 

importância da aprendizagem gerada por dinâmicas de longo prazo106. 

Segundo North (1990, p.3; 1991, p.97)107: 

Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the 

humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence 

they structure incentives in human exchange, whether political, social, or 

economic. Institutional change shapes the way societies evolve through time 

and hence is the key to understanding historical change (NORTH, 1990, p.3). 

Conforme enfatiza North (1991, p.97)108, 

Institutions are the humanly devised constraints that structure political, 

economic and social interaction. They consist of both informal constraints 

                                                 
105 A Japanese International Cooperation Agency, disponível no site http://www.jica.ific.or.jp/e-info-part/index.html). 
106 Embora cada indivíduo seja um ser único, todos os indivíduos são ligados por alguma coisa em comum – valores, moral, cultura – que tem uma dependência 

ao longo da história. A chave para concluir a história é o tipo de aprendizado que o indivíduo numa sociedade adquire através do tempo. A transmissão do 

estoque acumulado de conhecimento ao longo do tempo lembra o termo Path dependence. Conforme North (1994, p.364), o termo é usado para descrever a força 

da influência do passado no presente e no futuro. 
107 As instituições são a regra do jogo na sociedade, ou mais formalmente, são constrangimentos humanamente inventados que moldam a interação humana. 

Conseqüentemente, elas estruturam incentivos na troca humana, seja política, social ou econômica. A mudança institucional molda os caminhos das sociedades 

evoluindo através do tempo e a partir daí a chave e o entendimento da mudança histórica. 
108 As instituições são constrangimentos criados que estruturam a interação política, econômica e social. As instituições consistem de dois tipos de 

constrangimentos – formais (sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta) e instituições informais (constituições, leis e direitos de propriedade). 

Durante a história, instituições têm sido criadas por iniciativas humanas para garantir a ordem ou reduzir a incerteza nas trocas. 
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(sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal 

rules (constitutions, laws, property rights). Throughout history, institutions 

have been devised by human beings to create order or reduce uncertainty in 

exchange (NORTH, 1991, p.97). 

 

Já Nuijten e Appendini (2002, p.87) apresentam uma reflexão ao concluir pesquisa 

sobre o papel das instituições em contextos locais: 

 

Al tener como objetivo ciertas instituciones u organizaciones específicas 

dentro de programas y proyectos de desarrollo, es importante una 

aproximación abierta y flexible que tome en cuenta las iniciativas locales, y 

que además contemple los grupos e intereses diversos, dando lugar a 

espacios amplios de negociación abierta e inclusiva. En esta perspectiva es 

importante definir las áreas, formas y niveles en que puede llevarse a cabo la 

intervención, ya que las instituciones se componen de diversos elementos a 

distintos niveles que van desde la comunidad y la aldea hasta las instancias 

gubernamentales y la legislación nacional. Así, las acciones a nivel local 

pueden articularse con programas públicos amplios, como programas 

educativos masivos, que en última instancia pueden ser medios para el 

“empoderamiento” de los grupos más pobres y una estrategia general para 

ampliar su participación en los ámbitos institucionales y organizativos 

locales (NUIJTEN e APPENDINI, 2002, p.87). 

 

A análise apresentada por Nuijten e Appendini (2002, p.87), de alguma maneira 

lembra a leitura da sociologia do desenvolvimento numa perspectiva centrada no ator de Long 

(2007, p.43), para quem: 

 

Una ventaja del enfoque centrado en el actor es que se empieza con el interés 

de explicar las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales 

similares, aun cuando las condiciones parezcan más o menos homogéneas. 

Así se asume que los modelos diferenciales que aparecen son en parte 

creación colectiva de los actores mismos. Sin embargo, los actores sociales 

no deben figura como simples categorías sociales incorpóreas (basadas en la 

clase o algún criterio clasificatorio), o destinatarios pasivos de la 

intervención, sino como participantes activos que reciben e interpretan 

información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores 

locales, así como con las instituciones externas y su personal. Las sendas 

precisas del cambio y su importancia para los implicados no pueden 

imponerse desde fuera, ni pueden explicarse por los mecanismos de alguna 

lógica estructural inexorable109 (LONG, 2007, p.43). 

                                                 
109 Como está implícito en el modelo de “periferia desarticulada” de De Janvry (1981) apud Long 

(2007, p.43): “para un conocimiento más amplio de la postura crítica de la “lógica del capital” en el 

enfoque de De Javry y su argumento de que el Estado actúa como un instrumento para resolver las 

crisis de acumulación capitalista”. 
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Long (2007, p.46), afirma que os estudos nutridos pela perspectiva do ator tendem a 

enfatizar a racionalidade discursiva dos atores a custa da sua consciência prática. Onde a 

racionalidade não é uma propriedade dos indivíduos e sim de discursos disponíveis que 

formam parte do entorno cultural da prática social. A construção de agência segue as 

concepções de racionalidade, poder e conhecimento que são culturalmente variáveis e não 

podem ser separadas das práticas sociais dos atores. 

Como referenciado anteriormente, os conceitos orientados ao ator aspiram encontrar 

espaço para uma multiplicidade de racionalidades, desejos, capacidades e práticas, incluindo 

os associados com vários modos de instrumentalismo. A importância relativa destas diversas 

idéias, sentimentos e maneiras de atuar, para dar forma aos componentes sociais e para 

provocar a mudança, só podem evoluir num contexto único e dependerá de uma 

multiplicidade de componentes interconectados de recursos sociais, culturais e técnicos. Por 

outro lado, um ponto conceitual e chave para a discussão em torno da sociologia do 

desenvolvimento na perspectiva centrada no ator é a questão da agência. Onde, muitos autores 

têm retrocedido para reconsiderar a natureza essencial e importante da “agencia humana” cuja 

noção “metateórica” está no coração de qualquer paradigma revitalizado do ator social e 

forma o eixo ao redor do qual giram os “planteamientos” que intentam reconciliar as noções 

de estrutura e ator (LONG, 2007, p.48; MAIA, 2018). 

Em geral, conforme Giddens (1984110, p.1-16) apud Long (2007, p.48), a noção de 

agência atribui ao ator individual a capacidade de processar a experiência social e desenhar 

maneiras de lidar com a vida. Dentro de limites de informação e outras restrições (por 

exemplo, físicas, normativas ou político-econômicas), os atores 111  sociais possuem 

“capacidade de saber” e “capacidade de atuar”. Intentam resolver problemas, aprendem como 

intervir no fluxo de eventos sociais ao seu redor e em certa medida estão em torno de suas 

                                                                                                                                                         
DE JANVRY, Alain. The agrarian question and reformism in Latin America. The Johns Hopkins 

University. Press, Baltimore, 1981. 
110  GIDDENS, Anthony. The Constitution of Society: An Outline of the Theory of Structuration. 

Cambridge: Polity Press, 1984. 
111 O conceito de ator não deve ser usado para denominar coletividades, aglomerações ou categorias 

sociais que não tem maneira de discernir para formular ou levar a cabo as decisões (HINDES apud 

LONG, 2007, p.49). 

HINDESS, Barry. Actors and Social Relations. In: WADELL, M. I. and TURNER, S. P. (eds). 

Sociological Theory in Transition. Boston, MA: Allen and Unwin, 1986. 
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próprias ações, observando como outros reagem à sua conduta e tomando nota das várias 

circunstâncias contingentes. 

 

La agencia está encarnada en las relaciones sociales, y solo puede ser 

efectiva a través de ellas. No sólo es el resultado de poseer ciertos poderes 

persuasivos o formas de carisma; la habilidad de influir en otros o dejar 

pasar una orden – por ejemplo, para conseguir que los otros acepten un 

mensaje particular – descansa sobre todo en “las acciones de una cadena de 

agentes, cada uno de los cuales “traduce” [el mensaje] de acuerdo con sus 

proyectos”, y “el poder se forja aquí y ahora enrolando a muchos actores en 

un esquema político y social dado” (LATOUR, 1986112, p.264 apud LONG, 

2007, p.50). 

 

Em outras palavras, segundo Long (2007, p.50), a agência (e o poder) depende de 

modo crucial do surgimento de uma rede de atores que devem ser parcialmente envolvidos em 

um “projeto” de alguma outra pessoa ou pessoas. A agencia, então, implica a geração e uso ou 

manipulação de redes de relações sociais e a canalização de elementos específicos (como 

demandas, ordens, bens, instrumentos e informação) através dos pontos nodais de 

interpretação e interação. Desta forma, é essencial tomar conta das maneiras como os atores 

sociais se comprometem ou são envolvidos em debates, acerca da atribuição de significados 

sociais a eventos particulares, ações e idéias. 

No espaço geográfico a ação de políticas públicas pode ser traduzida pela ação do ator. 

Deve-se considerar a importância do ator na questão da ação política. Pois, a política pública 

não pode ser boa se não houver a participação dos atores locais na sua implementação. 

Implícito, nessa perspectiva, está a emergência da sociedade civil com o desenvolvimento 

como emergindo das localidades – idéia chave para um processo de desenvolvimento 

endógeno, onde os grupos locais tem alguma solução a partir de seus valores e capacidade de 

inovar – como base para se pensar a heterogeneidade (MAIA, 2012, p.99). 

 

 

Cooperação transfronteiriça e processos de integração: A governança multinível 

 

A existência de processos de cooperação entre autoridades subnacionais de fronteira 

também representa uma condição essencial de fortalecimento “desde baixo” dos processos de 

                                                 
112 LATOUR, Bruno. The Power of Association. In: LAW, John (ed.). Power, Action and Belief: A 

New Sociology of Knowledge? London, Boston and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1986. 
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integração e de relações binacionais estáveis. Mas, além dos documentos e das intenções 

políticas, uma verdadeira integração não pode prescindir de relações concretas entre os 

cidadãos e os níveis institucionais mais próximos a eles – os municípios e governos 

intermediários (COLETTI, 2010b, p.4). 

Conforme Coletti (2010b, p.5), a presença de instituições políticas de diferentes níveis 

– locais, regionais, nacionais, supranacionais – na gestão das áreas de fronteira figura o que 

pode ser definido como governança multinível vertical. Na governança multinível vertical, os 

processos de integração e cooperação desde cima (entre Estados) e desde baixo (entre 

autoridades locais e governos intermediários) deveriam se encontrar num espaço coerente e 

compartido que permitisse harmonizar o melhor possível os diferentes meios de cooperação 

de um real processo de integração transfronteiriça e transnacional. 

Além do papel dos atores institucionais e políticos, a gestão das áreas de fronteira 

necessita da participação de outros atores públicos e privados que interatuam no território 

fronteiriço contribuindo a delinear as características da área em questão. Logo, a gestão das 

áreas de fronteira, também se caracteriza por uma governança multinível do tipo horizontal, 

onde as instituições públicas e políticas favorecem relações mais amplas que envolvem 

diferentes partes da população. Então113, 

La governance multinivel –desde la perspectiva de la proximidad– aparece 

como un sistema en el que los gobiernos locales comparten con el resto de 

los niveles, en lugar de monopolizar, definiciones de los problemas y de 

políticas sobre agendas temáticas amplias. Estaríamos pues ante un patrón de 

confluencias interdependientes. El fortalecimiento del polo de proximidad se 

expresaría en la capacidad de los gobiernos locales de liderar, de dotar de 

orientación estratégica, a estas convergencias entre nivele (GOMA e 

BLANCO, 2002). 

 

Na Figura 4, veja a ideia de Governança vertical, horizontal e multinível. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 A governança multinível – desde a perspectiva da proximidade – aparece como um sistema no qua 

los governos locais compartem com os outros níveis, ao invés de monopolizar, definições dos 

problemas e de políticas nas agendas temáticas amplias. Estaríamos diante de um padrão de 

confluências interdependentes. O fortalecimiento do pólo de proximidade se expressaria na capacidade 

dos governos locais em liderar, em dotar de orientação estratégica, estas convergências entre níveis. 
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Figura 4: Governança 

 
Fonte: Coletti (2010a). 

 

É interessante atentar para a relação que se estabelece entre governos e governança. 

Conforme Coletti (2010b, p.15), na cooperação transfronteiriça, a cooperação 

descentralizada prevê o envolvimento de atores distintos, cujos eixos de coordenação devem 

ser os governos supranacionais. Na Figura 5, veja uma síntese sobre governança: 

 

Figura 5: Síntese sobre governança 

 
Fonte: Coletti (2010b). 
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Observa-se que dentre os atores da cooperação descentralizada que podem ser 

considerados, estão autoridades locais  (regionais, províncias, municípios); os agentes 

instrumentais (agências, centros de serviços, as empresas multiserviços ou prestadoras de 

serviços); as Organizações da Sociedade Civil (ONG, voluntárias, associação de imigrantes); 

as igrejas e movimentos religiosos, as Universidades e centros de investigação e formação; as 

empresas sociais e de comércio justo e solidário; as organizações de representantes do setor 

econômico-financeiro: fundações bancárias. Já, quanto às a cooperação entre as autoridades 

locais, seja cooperação transfronteiriça Sul-Sul ou cooperação descentralizada UE-América 

Latina, deverá assumir a forma de alianças territoriais. Numa perspectiva comparada, com 

este fechamento, amadurecido no âmbito da cooperação transfronteiriça e da cooperação ao 

desenvolvimento na União Europeia, há referencia a uma relação antiga e estável, 

caracterizada por compartilhar responsabilidades e obrigações recíprocas com igualdade entre 

os parceiros, confiança e respeito. 

A visão e a programação na cooperação transfronteiriça se propõe a uma estratégia de 

longo prazo centrada sobre os processos (Figura 6) e não sobre os projetos individuais. Tal 

estratégia de longo prazo é capaz de conjugar o dialogo entre os vários níveis institucionais 

(governança vertical) e entre diferentes sujeitos do território (governança horizontal), e de 

harmonizar a definição de redes curtas (cooperação transfronteiriça) e redes longas 

(cooperação descentralizada) de alianças territoriais (COLETTI, 2010b, p.18). 

 

Figura 6: Processos, projetos e planificação 

 
Fonte: Coletti (2010b). 

 

É necessário que os atores envolvidos nos processos de cooperação transfronteiriça 

tenham uma visão geral do desenvolvimento transfronteiriço com o que se corresponde com 

suas ações; e que realizem, se possível, atividades de programação e planificação coerentes 

com os objetivos planejados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as condições necessárias para se alcançar êxito em iniciativas de cooperação 

territorial nas fronteiras, estão as prioridades compartilhadas a partir das respectivas 

estratégias de desenvolvimento territorial, onde a formulação de um projeto territorial em uma 

região fronteiriça implica que os atores locais de ambos os países (em primeiro lugar os 

governos subnacionais) compartilham uma visão regional dos problemas de seus territórios e 

de suas possíveis soluções. Isto é, que existam as condições para realizar uma agenda comum 

de prioridades e estratégias de desenvolvimento. A agenda comum deve se basear no 

princípio da agenda positiva, qual seja, promover as complementaridades e reduzir o impactos 

das contradições. A composição da agenda (os projetos) deve(m) possuir uma forte coerência 

com a visão estratégica. Dentre as condições necessárias estão prioridades consensuais a partir 

das respectivas estratégias de desenvolvimento territorial, a elaboração de uma agenda 

compartilhada num processo participativo. 

A elaboração e definição de uma estratégia comum entre duas (ou mais) áreas 

fronteiriças requer também um duplo processo de consenso dentre os atores participantes, não 

esquecendo que dentro dos territórios nacionais e entre os territórios fronteiriços, existem 

histórias, leis e tradições diferentes. Sendo fundamental verificar a adesão efetiva dos atores à 

agenda comum. Tal tarefa exige investimento em esforço e tempo, uma vez que desenvolver 

uma agenda comum envolve custos. Além de que, há comunidades territoriais que querem 

“mais do mesmo”, assim como há outras que querem efetivamente mudança e 

desenvolvimento. 

Ao apresentar algumas premissas básicas para se construir um projeto de cooperação 

entre países de fronteira baseado na cooperação estabelecida entre atores locais nas nações 

envolvidos neste processo de desenvolvimento, a perspectiva de análise territorial é sugerida, 

pois considera a composição e a complexidade dos territórios que compõem as realidades 

regionais locais. E aí, a governança participativa pode impulsionar o processo de 

desenvolvimento a partir de políticas públicas específicas que consideram a complexidade e 

heterogeneidade da cooperação transfronteiriça.  
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SOCIEDADES DE GARANTIA DE CRÉDITO (SGC) E AS MPME DA 

MICRORREGIÃO DE TOLEDO, OESTE DO ESTADO DO PARANÁ 

 

CREDIT GUARANTEE COMPANIES (SGC) AND THE MPME OF THE MICROREGION 

OF TOLEDO, WEST OF THE STATE OF PARANÁ 

 

Wilson Danilo da Silva Pedro114  

Ednilse Maria Willers115 

Lucir Reinaldo Alves116 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar se a SGC Garantioeste se configura em uma 

entidade que pode alavancar o processo de desenvolvimento econômico local, por meio das 

MPME instaladas em cinco municípios selecionados da microrregião de Toledo, no Oeste do 

Estado do Paraná. Para tanto se buscou nos bancos de dados da RAIS, do IBGE, Ipardes e do 

SEBRAE o grau de participação dessas empresas, por meio do volume de estabelecimentos e 

vínculos de empregados ao longo dos anos de 2007-2016. De posse desses dados 

contextualizou-se as Sociedades de Garantia de Crédito (SGC) enquanto facilitadoras do 

acesso ao crédito e das garantias necessárias às MPME nos processos de busca por crédito e 

ou financiamentos junto às instituições financeiras e, por meio desse crédito, ampliar os 

negócios e contribuir para o desenvolvendo econômico local dos municípios em que estão 

inseridas. 

 

Palavras-chave: MPME. Desenvolvimento econômico local. Sociedades de garantia de 

crédito. 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate whether the SGC Garantioeste is an 

entity that can leverage the process of local economic development through the MPMEs 

installed in five municipalities selected from the microregion of Toledo, in the West of the 

State of Paraná. For this purpose, the degree of participation of these companies was sought in 

the databases of RAIS, IBGE, Ipardes and SEBRAE, through the volume of establishments 

and employee links throughout the years 2007-2016. These data included Credit Guarantee 

Societies (CMS) as facilitators of access to credit and the necessary guarantees for MPMEs in 

the process of seeking credit and / or financing from financial institutions and, through this 

credit, businesses and contribute to the local economic development of the municipalities in 

which they are inserted. 

 

Keywords: MPME. Local economic development. Credit guarantee companies. 
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INTRODUÇÃO 

 

No contexto brasileiro de financiamento empresarial para ampliação de capital de giro, 

às Micro e Pequenas Empresas (MPEs) se deparam com diversas dificuldades para obter 

financiamento junto às instituições financeiras, tanto de caráter público quanto as privadas. 

Essas dificuldades foram consideradas uma das principais barreiras identificadas pelos 

estudos realizados pelo Banco Mundial no ano de 2000. No contexto nacional, pesquisas 

realizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro Pequenas Empresas (SEBRAE) 117 

também chegaram a conclusões semelhantes (LOCATELLI JUNIOR, 2016). 

Como forma de facilitar o acesso ao crédito para pequenos negócios surgiu há cerca de 

50 anos na Europa, o modelo das Sociedades de Garantia Mutualista (SGM) que atrelava 

garantia complementar as operações de financiamento (ABREU, 2016). Sistema semelhante 

iniciou suas operações no contexto brasileiro a partir da década de 2000. A primeira entidade 

dessa área data do ano de 2003 e surgiu de um Convênio de Cooperação celebrado entre o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o SEBRAE e a Prefeitura do Município de 

Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. Por meio desse convênio surge a Garantiserra 

- RS que no país se consolidou como Sociedade de Garantia de Crédito (SGC). 

A SGC tem como objetivo viabilizar o acesso ao crédito dos pequenos negócios junto 

às instituições financeiras. Este tema vem de encontro diante dos números positivos que os 

pequenos empreendimentos têm alcançado nos últimos 20 anos. De acordo com o SEBRAE 

(2016) 98,50% dos pequenos negócios, caracterizados por empresas privadas, geram 54,00% 

dos empregos formais do país e, respondem por 44,10% da massa de salários brasileira. 

Do ano de 2003 para o ano de 2017, doze SGC surgiram no país. Especificamente no 

Estado do Paraná, foram seis. Essas sociedades surgiram de convênios de cooperação a partir 

do âmbito da Chamada Pública do SEBRAE nº 3/2008, sendo um desses convênios para a 

microrregião de Toledo.  

Das SGC constituídas no Paraná, há uma delas que se destaca com o maior montante 

de concessão de garantia de crédito para as micro e pequenas empresas. Esta entidade é a 

                                                 
117Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entidade privada atuante no cenário brasileiro. 

Sua missão é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios (SEBRAE, 

2017). 
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Garantioeste - PR118, constituída em novembro de 2009 e iniciando suas operações em agosto 

de 2011. Abrange 69 municípios agrupados das microrregiões de Toledo, Foz do Iguaçu e 

Cascavel (PORTAL DAS SGC, 2018). 

O volume de garantias concedidas, pelas SGC, para as micro e pequenas empresas no 

país até o ano de 2017 foi de R$ 310.621.176,00, que equivale a R$ 397.632.978,00 em 

volume de operações de crédito. Somente no Estado do Paraná o montante de garantias foi de 

R$ 167.133.665,00 que representou 53,81% das garantias prestadas no âmbito nacional. A 

Garantioeste por sua vez concedeu em garantias no mesmo período R$ 55.126.019,00, 

participando com 17,75% do montante nacional e 32,98% do volume de garantias prestadas 

no Paraná (SEBRAE, 2018). 

Diante do contexto apresentado a problemática que norteou esse estudo foi: será que o 

perfil socioeconômico dos cinco municípios mais populosos da microrregião de Toledo, bem 

como o número de estabelecimentos e o de empregados, por setores e porte, podem demandar 

ações efetivas das SGC neste território?  

Assim, este estudo teve por objetivo inicial avaliar se a SGC Garantioeste se configura 

em uma entidade que pode alavancar o processo de desenvolvimento econômico local, por 

meio das MPME instaladas, nos municípios selecionados. 

Para tanto este artigo está estruturado em cinco partes, sendo a introdução a primeira 

delas. A segunda apresenta uma breve revisão de literatura, pautada na importância das MPEs 

enquanto fomentadoras do processo de crescimento econômico regional/local; na terceira, os 

procedimentos metodológicos; na quarta são descritos os resultados e discussões a partir dos 

dados da pesquisa correlacionados com o perfil socioeconômico dos Municípios selecionados 

e; na quinta apresentam-se as considerações finais. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O desenvolvimento econômico se constitui como uma tarefa coletiva da sociedade a 

qual necessita do consenso de todos os atores sociais pertencentes ao processo. Desta forma, o 

desenvolvimento econômico contempla relações entre os atores sociais, suas organizações 

                                                 
118Sociedade de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná. Fornece garantias complementares e facilita o acesso ao 

crédito para o microempreendedor individual (MEI), e fornece consultoria financeira para a obtenção de crédito 

com taxas de juros menores em relação às praticadas pelo mercado (PORTAL DAS SGC, 2018). 
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concretas, as técnicas produtivas, o meio ambiente, a mobilização social e cultural 

(MARTINELLI; JOYAL, 2004). 

O processo de desenvolvimento econômico subdivide-se em duas etapas o exógeno 

(externos) e endógeno (internos). No primeiro elemento, o desenvolvimento está diretamente 

correlacionado e dependente da ação direta do Governo ou de ações de fora da região, 

caracterizando o princípio exógeno ou “pelo alto”. Já no segundo o desenvolvimento é 

demandado pelos principais personagens internos da região, assim é denominado endógeno, 

ou “pela base” (MARTINELLI; JOYAL, 2004; FERRERA DE LIMA, 2016).   

Considerando as etapas e os processos de desenvolvimento citados acima o 

desenvolvimento econômico se caracteriza como o reflexo do grau de avanço, progresso e 

melhorias nas condições de vida, tanto no ponto de vista produtivo quanto no bem-estar 

social, bem como no conjunto de ações, políticas e movimentos postos em prática direcionada 

para o processo de desenvolvimento endógeno, a literatura trata como desenvolvimento 

econômico local (MARTINELLI; JOYAL, 2004; FERRERA DE LIMA, 2016; MARTINS, 

2002; WILLERS, 2016).  

O Comitê Econômico e Social das Comunidades Europeias entende o 

desenvolvimento local como uma maneira de reativação da economia local, utilizando-se de 

aproveitamento de recursos internos, alavancando o crescimento da economia, geração de 

empregos e a melhoria da qualidade de vida local (MARTINS, 2002). 

O desenvolvimento econômico local é o resultado sistêmico de mudanças 

institucionais que elevam a governança das instituições públicas, propiciando a autonomia das 

finanças públicas e excedentes de investimentos sociais para a localidade. Sendo assim, por 

meio da interação simultânea entre a qualidade de vida local, a eficiência econômica e a 

gestão pública eficiente originam-se o desenvolvimento econômico local (WILLERS, 2016). 

Para Willers (2016) o desenvolvimento econômico não depende apenas de ordenar 

meios e fatores de produção, mas sim de identificar recursos e capacidades que outrora se 

encontravam ocultos, dispersos pelo território e mal aproveitados. Em busca pelo atendimento 

às diversidades locais, as políticas de desenvolvimento local partem da convicção de que as 

regiões e os lugares, por meio de suas potencialidades e especificidades podem colaborar para 

a modificação de suas realidades. Todavia, deve-se levar em consideração que o 

desenvolvimento somente se tornará efetivo, se ocorrer simultaneamente, o desenvolvimento 

humano e da sociedade como um todo (MARTINELLI; JOYAL, 2004). 
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INCORPORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL NO BRASIL 

 

Por décadas as diferenças econômico-sociais entre as regiões no Brasil integraram 

fatores que dificultaram a efetivação do desenvolvimento econômico do país. Nesse sentindo, 

para superar estas barreiras surge a necessidade de preparação e de execução de políticas 

públicas que contemplem a multiplicidade e especificidades de cada região, como forma de 

promover o desenvolvimento econômico (BORGES; SANTOS; VIEIRA, 2013). 

Essa política pública converteu-se em estratégias governamentais que buscaram 

impulsionar o desenvolvimento paulatinamente (LIMA, 2000). 

Para Martinelli e Joyal (2004) o desenvolvimento econômico regional reforça a 

importância de identificar as necessidades e diferenças entre as regiões como forma de 

enfrentar e de incentivar a competitividade entre elas. 

Uma das estratégias de desenvolvimento local, para Albuquerque (2001), é o impulso 

que o empreendedorismo proporciona. O empreendedorismo propicia o desenvolvimento de 

empresas inovadoras que formam uma base econômica que desencadeia uma sequência de 

eventos que levam ao dinamismo crescente e evolutivo das economias locais, como 

preconizou Hirschman (1961 e 1964). 

Embasado no tripé do desenvolvimento econômico composto pela: a) organização da 

sociedade local; b) agregação de valor na cadeia e; c) reestruturação e modernização do setor 

público local, Buarque (2002) afirma que às Micro e Pequenas Empresas enquadram-se na 

Organização da Sociedade Local, pois colaboram para a formação do capital social local, 

formando espaços institucionais de negociação e de gestão que devem ser estimulados em 

busca da eficiência econômica de uma localidade. 

 

AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO DINAMISMO ECONÔMICO 

REGIONAL 

 

O cenário econômico pode ser considerado um ambiente volátil que se molda de 

acordo com determinados períodos, contendo economias de todas as formas e tamanhos 

(JONES; VOLLRATH, 2015). Esse cenário proporciona dificuldades e oportunidades para os 

agentes nele inseridos. Um exemplo a ser citado foi à década de 1980, tida como a "década 
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perdida"119. Esse período histórico foi marcado pela recessão econômica atrelada ao elevado 

índice de desemprego o que culminou, de forma mais efetiva, no surgimento das micro e 

pequenas empresas, consideradas na época como uma alternativa de trabalho para a extensa 

mão de obra disponível no Brasil (IBGE, 2003; MARTINELLI; JOYAL, 2004).  

De fato, os países considerados em desenvolvimento, em sua maioria, necessitam de 

mecanismos produtivos que gerem trabalho e renda para a população de forma ininterrupta, 

isto possibilita que os países alavanquem suas posições estratégicas na economia global 

(LIMA, et. al., 2010). No cenário econômico brasileiro da década de 2010, observou-se a 

crescente participação dos micro e pequenos empreendimentos. Dados levantados pelo 

SEBRAE (2016) apontam que cerca de 98,50% dos pequenos negócios (empresas privadas) 

geram cerca de 54,00% dos empregos formais e respondem por 44,10% da efetiva salarial 

formado no país. 

Zica e Martins (2008) ratificam os dados acima quando afirmam que os pequenos 

negócios são essências dentro da economia nacional. Estes empreendimentos atuam como um 

dos principais vetores na geração de postos de trabalho e renda, além de contribuírem para o 

processo de desenvolvimento econômico e social do país.  

Tendo por base a breve revisão de literatura desenvolvida nos parágrafos acima se 

percebe que as MPEs são estratégicas para o desenvolvimento econômico-social de um país. 

Os pequenos negócios fortalecem a economia de livre mercado e comprimem as disparidades 

regionais. Nesse sentido os dados positivos quanto a geração de emprego e renda, por estas 

entidades, fundamentam a necessidade de estimular estes empreendimentos (ANTONIK, 

2016). 

Neste sentido para que a economia brasileira obtenha um crescimento econômico 

equilibrado deve-se ampliar a oferta de crédito e ao mesmo tempo reduzir a sua oscilação, 

historicamente existente. Desse equilíbrio as chances de haver maior geração de emprego são 

significativas e, com ela, a distribuição de renda pode beneficiar maior parte da população, 

dinamizando as economias locais. Porém é preciso dar suporte à capacidade de produção e 

incremento aos segmentos de baixa renda por meio de acesso aos serviços financeiros 

(CARVALHO; ABRAMOVAY, 2004). E um desses serviços é o crédito. 

                                                 
119Os anos 1980, na América Latina, ficaram conhecidos como “a década perdida”, no âmbito da economia. Das 

taxas de crescimento do PIB à aceleração da inflação, passando pela produção industrial, poder de compra dos 

salários, nível de emprego, balanço de pagamentos e inúmeros outros indicadores, o resultado do período foi 

medíocre (IPEA, 2012). 
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CRÉDITO NO BRASIL 

 

O Brasil é dotado de um sistema financeiro desenvolvido, sofisticado e complexo, 

possuindo elevada solidez patrimonial capaz de gerar lucros substanciais ano após ano. Mas, 

em contraponto os financiamentos são reduzidos, caros e de difícil acesso para a maior parte 

dos interessados. As dificuldades históricas de acesso ao crédito decorrem do custo elevado e 

das fortes restrições de acesso ao crédito (CARVALHO; ABRAMOVAY, 2004). 

Os empreendimentos que não conseguem fontes de capital possuem menos chances de 

sobreviver. Desta forma as demandas por mercados de crédito e capitais eficientes para 

garantir a competitividade das empresas são constantes, uma vez que, as flutuações 

recorrentes no mercado financeiro se propagam e atingem de forma expressiva os pequenos 

empreendimentos, ocasionando dificuldades que em muitos casos se tornam irreversíveis para 

a atividade empresarial (BARCELOS, 2002; CARVALHO; ABRAMOVAY, 2004). 

Para Ivo et. Al (2016) as taxas de juros praticadas no Brasil estão entre as maiores do 

mundo, resultado de uma política rígida, condicionada a manter altas taxas de captação dos 

Bancos. Esse fato dificulta, significativamente, o acesso ao crédito e, quando ocorre leva a 

altos índices de inadimplências, dificultando ainda mais a elevação da margem de crédito.  

 

Os Fundos Garantidores de Crédito 

 

O fundo garantidor de crédito também conhecido fundo de aval é um mecanismo que 

possibilita o acesso ao crédito às empresas que não dispõe de garantias para disponibilizar nos 

financiamentos junto as instituições financeiras. A função de um fundo garantidor nada mais é 

que complementar as garantias exigidas pelas instituições financeiras junto aos 

financiamentos (CNI, 2013).  

Os principais fundos de aval no Brasil estão dispostos no Quadro 1, no qual estão 

sintetizadas suas principais características. 
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Quadro 1 –Principais Fundos Garantidores de Crédito no Brasil 
FUNDO 

GARANTIDOR/ 
FAMPE FUNPROGER FGO FGI 

Ano de Regulamentação 1995 1999 2009 2009 

Constituído/Administrado SEBRAE BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BNDES 

Quanto a Finalidade 

Complementar as 
garantias solicitadas 

nos financiamentos 

pelos pequenos 
negócios junto às 

instituições financeiras 

conveniadas. 

Garantir parte dos riscos 

nos financiamentos 
concedidos pelas 

instituições financeiras 

federais (Banco do 
Brasil, Caixa 

Econômica Federal, 

Banco do Nordeste e 
Banco da Amazônia). 

Complementar as 

garantias necessárias à 

contratação de 
operações de crédito 

(capital de giro e/ou 

investimento), pelas 
micro e pequenas 

empresas, médias 

empresas e 
microempreendedores 

individuais. 

Conceder garantias às 
linhas de crédito 

oferecidas pelo BNDES, 

com objetivo de facilitar 
a obtenção de crédito 

por micro, pequena e 

médias empresas. 

Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de BANCO DO BRASIL/BNDES/SEBRAE (2018). 

 

Vale ressaltar que os fundos garantidores elencados no Quadro 1 não devem ser 

entendidos como um seguro crédito, visto que após a concessão da garantia exercida pelo 

fundo, o mutuário120 e os coobrigados continuarão sendo responsáveis pelo pagamento do 

valor total da dívida. Desta forma, ao contratar um fundo garantidor se faz necessário manter 

adimplência no financiamento junto a instituição financeira (SEBRAE, 2018). 

 

 

 

As Sociedades de Garantia de Crédito 

 

As Sociedades de Garantia de Crédito (SGC) são entidades de caráter privado que tem 

como propósito complementar as garantias requisitadas nas operações de crédito junto as 

instituições financeiras. As SGC são formadas essencialmente por empresas, geralmente com 

apoio de entidade de classe representativa, poder público dentre outros apoiadores (SEBRAE, 

2014, 2018). 

Essas sociedades não concedem financiamentos. Sua função está em aproximar as 

empresas associadas aos agentes financeiros, por meio das garantias complementares e junção 

de documentos necessários para a obtenção de crédito (SEBRAE, 2014).  

De acordo com Abreu (2016) o cenário brasileiro possui os Fundos de Garantia de 

Crédito e as Sociedades de Garantia de Crédito disputando o mesmo tipo de cliente. Para Zica 

e Martins (2008) a SGC pode ser mais interessante que os fundos, sendo: a) pela possibilidade 

                                                 
120Pessoa que recebe, por empréstimo, os recursos financeiros para aquisição de um bem, de um imóvel: o 

mutuário é responsável pelo pagamento do empréstimo ao banco. 
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de efetuar convênio com diversas instituições financeiras; b) menor nível de inadimplência 

que os fundos; c) estimulo do protagonismo local; d) possibilidade de atração de novos 

negócios na região e; e) elevação no poder de barganha perante as instituições financeiras. 

O diferencial das Sociedades de Garantia de Crédito perante aos Fundos Garantidores 

está na sua maior proximidade com as empresas, além do efeito da redução do risco moral 

pela “fiscalização” indireta dos associados. Por meio desta proximidade com os 

empreendimentos, possibilitam as SGC melhor conhecimento dos seus associados, o que não 

acontece no fundo (SEBRAE, 2014). 

Especificamente no Estado do Paraná há seis SGC sendo: Centro Sul (Guarapuava), 

Garantinorte (Londrina), Garantioeste (Toledo), Garantisudoeste (Francisco Beltrão), 

Garantisul (Curitiba) e Noroestegarantias (Maringá) (PORTAL DAS SGC, 2018). Cada SGC 

atua de acordo com sua limitação geográfica, estabelecida pelo SEBRAE. As Sociedades de 

Garantia no Paraná abrangem 191 dos 399 municípios do estado (SEBRAE, 2017). 

De acordo com pesquisas realizadas pelo SEBRAE (2017) as SGC do Paraná 

atingiram cerca de R$ 100 milhões em garantias concedidas em 2016 para as micro e 

pequenas empresas, no período que a concessão de crédito para pessoa jurídica havia 

regredido para cerca de 1,70% o Estado avançou 82% no montante de garantias concedidas. O 

estudo apontou que entre os meses de abril a setembro daquele ano as garantias prestadas 

resultaram em uma economia de R$ 4 milhões para os pequenos negócios do estado 

(SEBRAE, 2017). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A abordagem utilizada foi a quantitativa. Para tanto, os dados foram obtidos de fontes 

secundárias, por meio de pesquisa bibliográfica e por bancos de dados oficiais: IBGE, RAIS, 

SEBRAE e IPARDES. 

Os dados pesquisados seguiram duas etapas: a) corte temporal que compreendeu os 

anos de 2007 até 2016; b) no banco de dados da RAIS buscou-se por "estabelecimento e 

vínculos", a partir do qual foi selecionado o "IBGE Grande Setor" nas área de: Indústria, 

Construção Civil, Comércio, Serviços e Agropecuária, identificando as entidades de caráter 

privado dos Municípios selecionados: Assis Chateaubriand, Guaíra, Marechal Cândido 

Rondon, Palotina e Toledo. O critério de seleção dos Municípios foi o número de habitantes. 
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De posse dos dados foi considerado a classificação dos estabelecimentos de acordo 

com o SEBRAE/DIEESE, conforme mostra o Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Classificação dos estabelecimentos e vínculos segundo porte 
Porte Comércio, Serviços e Agropecuária Indústria e Construção Civil 

Microempresa Até 9 empregados Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de médio porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grandes empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de (SEBRAE/DIEESE, 2013).  

 

A partir dessa classificação chegou-se ao número de estabelecimento e de empregados 

das MPME dos Municípios selecionados para o estudo. Os dados foram extraídos ao longo 

dos meses de agosto a outubro de 2017. De novembro de 2017 até janeiro de 2018 os dados 

foram tabulados por meio de planilha eletrônica Excel, do qual também se geraram os 

gráficos. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Estado do Paraná está localizado na região Sul do país, e é composto por 399 

municípios. Sua economia ocupa a 15° posição no comparativo entre os maiores estados e a 

6° posição com o maior número de habitantes, 10.444.526 (CENSO, 2010). O Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH (2010) é de 0,749 ocupando a 5° posição entre os melhores 

índices do país (IBGE, 2016).  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná representa 6,43% de participação no PIB do 

país (IBGE/IPARDES, 2016). Sua principal base econômica é a Agricultura a qual concentra 

50% de participação nos seguimentos rurais, seguido pela Pecuária com 46% 

(SEAB/DERAL, 2016). O Estado detém uma estrutura industrial alavancada pela 

verticalização das cooperativas agropecuárias e do setor metalomecânico (IPARDES, 2017).  
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A mesorregião Oeste Paranaense é formada por 50 municípios, distribuídos em três 

microrregiões: Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Possuía 1.219.558 habitantes em 2010, o 

que representava 11,67% do total do Estado (CENSO, 2010). 

Esta mesorregião destaca-se com uma moderna base produtiva advinda do 

agronegócio que aliados às condições edafoclimáticas excepcionais são capazes de promover 

uma agricultura de alto desempenho produtivo (IPARDES, 2004).  

Das três microrregiões pertencentes à mesorregião do Oeste Paranaense, o foco deste 

estudo foi centralizado na microrregião de Toledo que por sua vez é composta por 21 

municípios que totalizam 377.780 habitantes (CENSO, 2010). 

Entre esses municípios foram selecionados os cinco municípios mais populosos, os 

quais, em ordem alfabética foram: Assis Chateaubriand, Guaíra, Marechal Candido Rondon, 

Palotina e Toledo. 

De forma sintética, o perfil socioeconômico dos municípios selecionados, estão 

sumarizados no Quadro 2. Toledo é o principal município da microrregião, o 12º maior do 

Paraná, e pode-se verificar que o mesmo possui a maior extensão territorial, número de 

habitantes, participação VBP, número de estabelecimentos e empregos e, também, a maior 

População Economicamente Ativa e População Ocupada. Todavia, o município de Marechal 

Cândido Rondon que, proporcionalmente, detém 39,24% da população de Toledo, apresenta o 

melhor IDH: 0,774 ocupando a 7° posição estadual. Já Palotina que possui 24,04% da 

população de Toledo apresenta um PIB per capita superior a Toledo: R$ 53.449,03 ranqueado 

na 12° posição do Estado, já no quadro comparativo do IDH, Palotina e Toledo evidenciam o 

mesmo índice.  

 

Quadro 2 – Perfil socioeconômico de municípios selecionados da microrregião de Toledo 

Município/ Posição 
Assis 

Chateaub. 
Guaíra 

Marechal C. 

Rondon 
Palotina Toledo 

Extensão territorial 2017 (km²) 969,587 560,485 748,008 651,238 1.196,999 

Grau de urbanização (%) (2010) 87,85  91,86  83,61  85,93  90,74  

N° habitantes (2010) 33.025 (46°) 30.704 (57°) 46.819 (36°) 28.683 (64°) 119.313 (12°) 

IDH (2010) 0,729 (87°) 0,693 (263°) 0,774 (7°) 0,768 (9°) 0,768 (10°) 

PIB per capita R$ (2015) 
29.228,80 

(112°) 

23.770,74 

(181°) 

36.054,81 

(58°) 

53.449,03 

(12°) 

36.899,99 

(54°) 

Participação VBP (%) (2015) 1,07 (8°) 0,28 (134°) 1,09 (4°) 0,94 (9°) 2,53 (1°) 

N° Estabelecimentos RAIS (2016) 1.048 805 2.027 1.246 4.662 

N° Emprego RAIS (2016) 5.917 5.130 15.390 12.291 45.987 

PEA (2010) 17.240 16.026 27.560 17.355 70.248 

PO (2010) 16.375 15.199 26.594 16.724 66.967 

Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de (IBGE/ IPARDES/ SEAB, 2018). 
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O município de Guaíra é o menor em população a única variável que se destacou foi 

em relação ao maior Grau de Urbanização dentre os municípios analisados, refletindo uma 

economia que é resultado de uma economia urbana, o que pode ser parcialmente explicado 

pela sua posição em relação a fronteira política do Estado, sua proximidade com o Paraguai e 

o Estado do Mato Grosso do Sul. Já o município de Assis Chateaubriand, segundo colocado 

em extensão territorial, possui o Grau de Urbanização de 87,85% e Participação de VBP de 

1,07% ocupando a 8° posição no Estado, porém seu IDH e PIB per capita estão aquém de 

Toledo, Marechal Cândido Rondon e Palotina, sendo superior apenas ao município de Guaíra. 

 

MICRORREGIÃO DE TOLEDO (PR): SOCIOECONOMIA E AS MPEs 

 

A Figura 1 apresenta o número de estabelecimentos e empregados, por ramos e porte, 

de todo o Estado do Paraná ao longo do período de 2007-2016. Constata-se que o número de 

estabelecimentos se aumentou entre 2007 a 2014, apresentando menor compasso nos anos 

seguintes. Os ramos de atividades predominantes em 2016 eram Comércio 45,83% e Serviços 

32,31%, sendo que o Comércio regrediu entre 2007 a 2016 no mesmo período que o Serviço 

obteve acréscimos. O mesmo ocorreu em relação ao ritmo de crescimento do número de 

estabelecimentos e aos setores que mais empregavam no Oeste do Paraná no período. No ano 

de 2016, 46,90% dos estabelecimentos se alocavam no Comércio, 31,55% no de Serviços, 

12,64% no da Indústria, 7,56% no da Construção civil e 2,35% na Agropecuária.  
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Figura 1 - Número de estabelecimentos e empregados, por ramos e porte, do Paraná – 2007-2016 

Estabelecimento Ramo de Atividade Empregados por Ramo de Atividade 

Estabelecimento por porte Empregados por porte 

 

Fonte: Adaptações do autor a partir de RAIS (2017). 
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Por ramos de atividade, a quantidade de empregados elevou-se até o ano de 2014, 

tendo ocorrido uma diminuição a partir deste ano. Nos anos seguintes, a quantidade de 

empregados alocados no setor industrial reduziu enquanto na área de serviços se elevou. No 

Oeste Paranaense o montante de empregados se manteve gradativo assim como o Estado, 

porém nos anos seguintes os empregos, na indústria, se manteveram estável, assim como os 

demais setores, demonstrando um melhor dinamismo que o Estadual (RAIS, 2018). 

Com referência aos estabelecimentos por porte versus empregados por porte 

verificou-se que em 2016, 86,94% dos estabelecimentos eram de microempresas, 11,38% 

de pequeno porte, 1,09% somavam-se as de médio porte e, 0,59% faziam parte das grandes 

empresas. Já os empregados ficaram alocados em microempresas 28,73%; 29,32% nas 

empresas de pequeno porte; 14,04% de médio porte e, 27,91% nas grandes empresas. 

Conforme RAIS (2017) os estabelecimentos se concentram de forma semelhante na região 

em Oeste Paranaense. Neste mesmo período, os empregados se concentravam: 30,97% nas 

microempresas; 29,73% nas empresas de pequeno porte; 11,43% em empresas de médio 

porte e, 28,05% nas grandes empresas. 

É neste contexto, que a Figura 2 apresenta o montante de estabelecimentos e 

empregados, do ano de 2016, por setores, para a microrregião de Toledo e os municípios 

em análise.  

Verificou-se que Marechal Cândido Rondon, Palotina e Toledo são os mais 

semelhantes à Microrregião de Toledo no que se refere a estabelecimentos e distribuição de 

empregados. Nesta microrregião 15,88% dos estabelecimentos são indústrias as quais 

concentram 41,81% dos empregados; 45,11% são do comércio e agregam 31,96% dos 

empregados; já 19,51% é do setor de serviços que possuem 24,51% dos empregados. Cabe 

destacar que para a análise do setor da construção civil e da agropecuária não houve 

percentuais expressivos, sendo que no caso do último setor, o grau de informalidade é alto, 

não sendo captados pela RAIS. No comparativo verifica-se que o setor industrial de 

Palotina agrega 45,77% dos empregados, sendo que em Toledo este mesmo setor possui 

47,21% empregados, sendo estes percentuais superiores ao da microrregião. Juntamente 

com Marechal Cândido Rondon (39,01%) são município onde se localizam agroindústrias 
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importantes, de grande porte, que dinamizam e geram um número significativo de 

empregos diretos e indiretos.  

 

Figura 2 - Número de estabelecimentos e empregados, dos setores, em 2016 

 

Fonte: Adaptações do autor a partir de RAIS (2017). 

 

Os municípios de Assis Chateaubriand e Guaíra são os que mais divergem com a 

média da Microrregião de Toledo. Em ambos é o setor do comércio o mais expressivo em 

número de estabelecimento (54,85% e 50,56%, respectivamente) e no número de empregos 

(50,56% e 48,47%). Enquanto os demais três municípios apresentam uma economia mais 

industrializada, nestes dois municípios ocorre o contrário, ficando para este setor o 

responsável pela geração de empregos e dinamização da economia.   

A Figura 3 apresenta o montante de estabelecimentos e empregados, do ano de 

2016, alocados por porte das empresas. Verifica-se que na microrregião de Toledo 88,80% 

dos estabelecimentos são microempresas (superior aos 86,94% do Paraná) e que 

concentram 33,13% do emprego (28,73% no Estado). Os resultados acima da média em 

relação ao Estado reforçam o qual importante são os estabelecimentos de menor dimensão 

na economia desta microrregião, principalmente quando se verifica que em segundo 
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colocado estão as empresas de pequeno porte, tanto para estabelecimentos como para 

empregos. No conjunto as micro e as pequenas empresas representam 98,06% dos 

estabelecimentos e 40,28% do emprego da microrregião. 

A importância dos estabelecimentos de menor dimensão continua quando se 

analisam os municípios, principalmente para Assis Chateaubriand e Guaíra os valores para 

os estabelecimentos são sensivelmente superiores, mas quando se analisam o número de 

empregos é que se percebe a importância destas empresas nestes municípios, com 

percentuais bem acima da média microrregional. Em Marechal Candido Rondon esta 

característica também ocorreu, mas com diferenças menores. Por outro lado, este município 

se destaca por outra característica: a da participação das grandes empresas na geração de 

empregos, tendo ficado em terceiro lugar dentre os municípios analisados. 

 

Figura 3 - Número de estabelecimentos e empregados, por porte, em 2016 

 

Fonte: Adaptações do autor a partir de RAIS (2017). 

 

Palotina é o município que mais se destoa com esta condição, onde quase 50% do 

emprego é gerado por grandes empresas, mesmo apresentando somente 0,64% 
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estabelecimentos com esta condição. Toledo ficou em segundo lugar, mas é o município 

com uma distribuição mais equilibrada quando se analisa o porte das empresas para o 

emprego, mesmo que quase 99% dos estabelecimentos sejam micros ou pequenas 

empresas. Mais uma vez, para estes três municípios, suas grandes empresas agroindustriais 

estão influenciando nestes valores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos dados obtidos e ilustrados nas figuras 1, 2 e 3, constatou-se que os 

pequenos negócios se destacam no número de estabelecimentos dos municípios 

selecionados, pois empregam mais de 50% da população ocupada desses municípios. 

Mesmo diante das dificuldades de acesso ao crédito para este segmento produtivo, 

constatou-se que as SGC, mais precisamente a Garantioeste se destacou no volume de 

garantia de crédito para as MPME dos municípios selecionados. Fato esse comprovado pelo 

SEBRAE (2017) que destacou as SGC ao atingirem R$ 100 milhões em garantias 

concedidas no ano de 2016 para as micro e pequenas empresas, em um período em que a 

concessão de crédito para pessoa jurídica havia regredido para 1,70% em nível nacional, o 

Estado avançou 82% no montante de garantias concedidas. Neste contexto, quando o 

cenário econômico reduz concessão de crédito para as empresas, a busca por garantias se 

eleva no Sistema Financeiro e, as SGC por sua vez viabilizam este processo, atuando como 

coadjuvante na manutenção dos pequenos negócios. 

Ou seja, as SGC são instrumentos que o governo pode direcionar para o fomento 

das MPEM empresas, uma vez que, é esse segmento que congrega o maior número de 

empreendimentos bem sucedidos no mercado local e, com ele, o dinamismo econômico que 

desencadeia as ações que levam ao crescimento econômico local preconizado por Martins 

(2002), Martinelle e Joyal (2004), Ferrera de Lima (2016) e Willers (2016) 

Isto posto como cenário prospectivo de estudo, sugere-se mensurar o grau de 

inserção e de participação das SGC nas MPEs dos municípios selecionados e avaliar a 

percepção dos empresários das micro e pequenas empresas em estudo quanto à efetividade 

da SGC. 
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A HETEROGENEIDADE SUBSTANTIVA DOS TERRITÓRIOS NO 

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO - NOTAS CRÍTICAS SOBRE OS DESAFIOS 

POSTOS ÀS PRÁTICAS E ÀS TEORIAS DO PLANEJAMENTO  

 

THE SUBSTANTIVE HETEROGENEITY OF TERRITORIES IN CONTEMPORARY 

CAPITALISM – CRITICAL NOTES ON THE CHALLENGES TO PLANNING 

THEORIES AND PRACTICES 

 

Carolina Galvanese121 

Arilson Favareto122 
 

SESSÃO TEMÁTICA:  ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: Os últimos anos vêm assistindo a um reaquecimento dos debates sobre o 

desenvolvimento de longo prazo e os rumos do capitalismo no século XXI. A ênfase 

crescente na redução de desigualdades e no equacionamento da questão ambiental como 

principais desafios a serem enfrentados no mundo contemporâneo e a busca por novos 

padrões de relacionamento entre economia, sociedade e natureza trazem novas 

oportunidades e desafios ao planejamento territorial. Por um lado, mudanças recentes na 

agenda de desenvolvimento demandam novos olhares e conteúdos a esse campo de estudos, 

que sejam capazes de auxiliar no entendimento da complexa trama territorial que sustenta o 

mundo contemporâneo e na proposição de novas estratégias e políticas com ela 

condizentes. Por outro, a ausência de respostas às questões hoje colocadas, característica 

comum em contextos de crise e mudança de paradigmas, consiste em uma importante e 

necessária oportunidade de revisão e reconstrução das bases teóricas e conceituais que 

envolvem o planejamento territorial no cenário atual. O presente trabalho busca contribuir 

com esse reexame a partir de uma revisão crítica da evolução recente das teorias sobre 

território e desenvolvimento, iluminando as insuficiências das reflexões e abordagens que 

atualmente conformam o campo do planejamento e a necessidade de construção de aparatos 

analíticos que, aproximando especialidades disciplinares tradicionalmente apartadas – 

dedicadas ao rural, ao ambiental, ao urbano ou ao regional – e articulando as diferentes 

dimensões por elas priorizadas – economia, política, sociedade e meio-ambiente – possam 

fornecer as bases a novos olhares acerca da dimensão territorial do desenvolvimento 

contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Território. Desenvolvimento. Planejamento territorial. 
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Abstract: The debates about the long term development and orientation of XXI century 

capitalism have been warming up over the last years. Growing emphasis on reducing 

inequality and solving the environmental question as the main challenges to be faced in the 

contemporary world, and the search for new patterns of interaction among economy, 

society and nature bring new opportunities and challenges to the field of territorial 

planning. On the one hand, recent changes in the agenda of development demand new 

approaches and contents to this field of studies, ones that are able to help understanding the 

complex territorial network that supports the contemporary world and proposing new 

strategies and policies that respond to it. On the other hand, the absence of answers to 

today’s questions, something common in contexts of crisis and paradigms change, amount 

to an important and needed opportunity to review and reconstruct theoretical and 

conceptual bases for the territorial planning in the present scenario. Our work seeks to 

contribute to such reexamining and to the construction of analytic frameworks that respond 

to contemporary challenges, departing from a critical review of the recent evolution of 

theories about territory and development and showing the insufficiencies of reflections and 

approaches that nowadays make up the field of territorial planning, and the need of 

elaborating an analytic apparatus that, bringing closer traditionally separated specialized 

disciplines – dedicated to rural, environmental, urban or regional questions – and 

articulating the different dimensions they prioritize – economy, politics, society and 

environment – are able to provide us with the basis needed to new views of the territorial 

dimension of contemporary development. 

 

Keywords: Territory. Development. Territorial planning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os debates sobre o planejamento e o desenvolvimento territorial no Brasil ganharam 

novo fôlego ao longo dos anos 2000. O chamado ciclo social-desenvolvimentista trouxe 

com ele forte aposta na retomada do papel do Estado, o que representou importante janela 

de oportunidade para a agenda das desigualdades territoriais, temática que havia perdido 

espaço nas prioridades governamentais desde finais dos anos 70. As iniciativas de políticas 

com foco explícito em aspectos territoriais, elaboradas durante os governos Lula e Dilma 

Rousseff – expressas, por exemplo, na criação do Ministério das Cidades, na recriação das 

superintendências de desenvolvimento regional, na Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional e no Programa Territórios da Cidadania, iniciativas fortemente tributárias da 
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interlocução com experiências como as da União Europeia - buscavam incorporar as 

inovações trazidas pelos debates internacionais então recentes sobre a dimensão territorial 

do desenvolvimento, enfatizando de maneira crescente a importância da valorização das 

ricas diversidades sociais, culturais e ambientais do país e propondo, para isso, novos 

recortes espaciais e critérios de regionalização de políticas, bem como a implementação de 

novos arranjos institucionais voltados a contribuir com uma maior articulação de interesses 

e coordenação de ações nas diferentes escalas de governança e de atuação do Estado. Nesse 

contexto parecia, portanto, que após um período de declínio dos debates sobre as políticas 

regionais, marcadamente os anos oitenta e noventa, a dimensão territorial havia sido 

definitivamente retomada e incorporada às preocupações centrais das políticas públicas 

brasileiras. Porém, contrariando esta expectativa, a literatura recente que se volta à análise 

dessas experiências aponta, quase sempre, para os limites da tradução dos debates teóricos 

em estratégias e políticas públicas. É recorrente a ideia de que, apesar de assumida essa 

nova retórica, as iniciativas apresentaram importantes dificuldades de implementação que 

limitaram seu alcance, o que envolve questões institucionais e de coordenação de políticas, 

diferentes capacidades estatais dos entes federativos, e entraves à participação social e à 

construção de planos e projetos pactuados de desenvolvimento123. 

O presente artigo parte da ideia de que os desafios hoje colocados ao campo do 

planejamento territorial dizem respeito não somente a questões de implementação de 

políticas, mas à própria narrativa acerca da dimensão territorial do desenvolvimento, 

insuficiente para dar conta dos principais desafios trazidos pelo contexto contemporâneo do 

capitalismo internacional 124 . Mudanças na economia, no Estado e na agenda de 

desenvolvimento trazem questões, oportunidades e desafios ao planejamento territorial de 

uma natureza qualitativamente nova. Em especial, a consolidação da temática das 

desigualdades e da questão ambiental surgem como eixos estruturadores dos debates sobre 

                                                 
123 Como exemplo das reflexões críticas acerca das iniciativas implementadas, podem ser citadas as publicações recentes 

do IPEA (2014, 2017), voltadas à análise e balanço das políticas territoriais ao longo da primeira década dos anos 2000, e 

organizadas por autores como Guilherme Resende, Aristides Monteiro Neto, César Nunes de Castro e Carlos Antonio 

Brandão. 
124  Este artigo é uma versão síntese da reflexão desenvolvida na tese de doutorado da presente autora, intitulada 

“Paradigmas do planejamento territorial em debate: contribuições críticas a um campo científico emergente”, defendida 

em maio de 2018 no Programa de Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, sob orientação 

do Prof. Dr. Arilson Favareto. 
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o desenvolvimento contemporâneo. Sob o ângulo das desigualdades, tal preocupação é 

claramente apresentada na obra de autores como Amartya Sen, do final dos anos 90, e 

Thomas Piketty, marcadamente em seu livro mais conhecido de 2013. Sob o ângulo das 

reflexões sobre as mudanças climáticas, segurança alimentar e produção de energia, 

também vários autores como Robert Constanza, Jared Diamond e outros vêm destacando os 

aspectos relativos ao crescimento da população mundial nas próximas décadas e a 

importância de se tomar em conta temas como novas formas de acesso e uso dos recursos 

naturais que sejam capazes de, por um lado, engendrar novos ciclos de dinamismo 

econômico e distribuição de riquezas, e por outro, de diminuir a pressão sobre a resiliência 

dos ecossistemas. Nestes vários aspectos há um denominador comum: deixa de existir a 

perspectiva, muito presente em meados do século XX, de que haveria alguma tendência à 

expansão e uniformização espacial derivada do desenvolvimento capitalista. A promessa 

fordista de inclusão de pessoas e territórios dá lugar a crescentes níveis de diferenciação e 

heterogeneização social e espacial, o que reposiciona os territórios nos debates 

contemporâneos.  Primeiro porque as desigualdades espaciais são aspecto central das 

desigualdades mais amplas, e a heterogeneidade estrutural característica da configuração 

territorial de países como o Brasil consiste em importante dilema histórico a ser superado, o 

que, por si só, já justifica olhares mais apurados sobre o tema. Em segundo lugar, porque o 

enfrentamento das questões atualmente colocadas ao desenvolvimento exige a construção 

de soluções que articulem bases de recursos, dinâmicas econômicas e formas de 

distribuição de poder e dos custos e benefícios do desenvolvimento de maneira mais 

consistente e coerente com este novo contexto, o que implica, necessariamente, em um 

maior diálogo com as especificidades territoriais. As diferentes manifestações espaciais do 

capitalismo contemporâneo e a crescente diversificação das dinâmicas territoriais de 

desenvolvimento representam hoje, portanto, importantes trunfos e possibilidades que 

precisam ser melhor conhecidas.  

O equacionamento dos desafios impostos à agenda contemporânea de 

desenvolvimento exige, assim, a construção de visões e narrativas nas quais a dimensão 

territorial ocupe lugar central, tanto porque é nela que se pode compreender as articulações 
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entre economia, sociedade e natureza em suas manifestações cada vez mais diferenciadas, 

quanto porque nessas articulações se encontra importante chave para o entendimento dos 

mecanismos que respondem pela permanência de desigualdades e pelas possibilidades de 

sua superação nos marcos de um novo modelo, agora menos homogeneizante e 

padronizador. Isso implica tomar o território como categoria síntese, que favoreça a 

mediação entre vários domínios da realidade – economia, sociedade, natureza - e entre as 

diferentes especialidades teóricas dedicadas a cada um destes domínios, tradicionalmente 

apartados pela tradição e especialização disciplinar. Implicam, enfim, a construção de 

olhares que permitam avançar no entendimento das interdependências entre as variadas 

dimensões do desenvolvimento, em aparatos explicativos robustos e capazes de superar 

dicotomias – entre sistemas sociais e naturais, entre a dimensão local e extra local dos 

processos de desenvolvimento, e entre o mundo rural e o universo urbano, ou ainda entre 

Estado e mercado, economia e política, estrutura e agência, e tantas outras que, 

tradicionalmente, marcam os debates territoriais.  

A análise acerca dos caminhos teóricos que vêm sendo trilhados pelo campo dos 

estudos territoriais, como será aqui apresentado mostra, entretanto, que a parte mais 

expressiva das teorias e reflexões recentes não têm ido na direção de explicitar essas 

interdependências e injunções, mas tendem, ao contrário, a reacentuar prioritariamente 

algumas dessas dimensões em detrimento de outras, separando aquilo que na realidade 

empírica aparece amalgamado. Como será mostrado nas próximas páginas, o reduzido 

diálogo entre leituras que priorizam a dimensão econômica e a dimensão social e política 

dos processos territoriais, o crescente enfoque em áreas centrais e metropolitanas - e a 

correspondente ausência de lugar explicativo para áreas periféricas e para as dinâmicas em 

marcha fora das áreas inseridas nos grandes circuitos econômicos mundiais -, a ênfase nas 

macrotendências do capitalismo contemporâneo em detrimento de um maior entendimento 

dos processos de diferenciação territorial, e o tratamento do Estado, do mercado e da 

sociedade de forma apartada,  são características que, atualmente, marcam o campo do 

planejamento territorial e apontam para a necessidade de atualização dos debates sobre as 
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relações entre território e desenvolvimento. Este é o foco da leitura que se apresenta nas 

páginas a seguir.  

Para tanto, o artigo está estruturado em duas partes principais, além desta introdução e 

de uma seção conclusiva. Inicialmente, se retoma a trajetória das ideias sobre o 

desenvolvimento para destacar de que forma a dimensão territorial pode e precisa ser 

tratada como um aspecto substantivo do capitalismo contemporâneo. Parte-se de um 

reexame das teorias disponíveis ao longo do século XX e dos novos termos trazidos pelas 

principais transformações vividas nas primeiras décadas do XXI, mostrando a crescente 

migração do foco exclusivo na dimensão econômica – característico das visões dominantes 

até os anos 70 e sua ênfase no crescimento econômico como sinônimo e objetivo final do 

desenvolvimento -, para concepções multidimensionais que passam a considerar os 

processos político-sociais de mudança e que culminam, mais recentemente, na consolidação 

das desigualdades e da questão ambiental como eixos centrais dos debates atuais, 

apontando a emergência da dimensão territorial como categoria síntese fundamental, tanto 

para o entendimento dos processos de desenvolvimento quanto para a proposição de 

políticas. Em seguida, apresenta uma breve revisão da evolução do campo dos estudos 

territoriais ao longo do tempo, como o intuito de demonstrar desencaixes entre as tradições 

dominantes nesta trajetória e os principais nós críticos dos debates recentes sobre o 

desenvolvimento. A partir de uma análise de vertentes da economia regional e urbana – 

desde as teorias clássicas da localização, passando pelas reflexões cepalinas do pós-guerra e 

pelas diferentes abordagens teóricas que se seguem à crise do fordismo – e da economia 

política – que agrega visões da geografia e da sociologia desde as teorias sobre a produção 

social do espaço na década de 70, até visões mais recentes sobre as múltiplas escalas 

territoriais, os processos de financeirização e formas de insurgência e contra-planejamento 

– busca-se demonstrar a ausência de uma perspectiva teórica integrada, que enfatize as 

interdependências entre os múltiplos domínios da realidade social. Em seu lugar há, como 

se tentará demonstrar, destacadamente um aprofundamento do viés urbano e metropolitano 

da literatura ao longo do tempo, algo que, ainda que de inquestionável importância quando 

se pensa no papel central assumido pelas cidades e tecidos urbanos na expansão do 
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capitalismo em suas fases industrial e financeira mais recente, se traduz também em  

importante lacuna pela ausência de conceitos e categorias que permitam o adequado 

entendimento de dinâmicas e processos que ocorrem fora dessas áreas. A seção final retoma 

a necessidade de maior aprofundamento do diálogo entre o planejamento e os debates 

recentes sobre o desenvolvimento. 

 

Trajetória das ideias sobre o desenvolvimento e o lugar da dimensão territorial na 

agenda contemporânea  

 

As últimas décadas do século XX foram palco de uma importante mudança nas 

concepções sobre o desenvolvimento. Até os anos 70, a intensa dinâmica de expansão das 

condições materiais experimentada pelo capitalismo mundial levava a uma clara associação 

entre desenvolvimento e crescimento econômico. A crise do modelo fordista vigente no 

pós-guerra, porém, dava início a um deslocamento dos quadros empíricos e cognitivos de 

interpretação de tais fenômenos e a uma crescente busca por novos aparatos dedicados ao 

entendimento das articulações entre as múltiplas dimensões – econômica, social e 

ambiental – dos processos de desenvolvimento, cujas distintas possibilidades de articulação 

estavam na base das diferentes trajetórias experimentadas por países e regiões (VEIGA, 

2006; FAVARETO, 2007). Conceitos como os de desenvolvimento humano e sustentável – 

amplamente difundidos ao longo dos anos 90, com base na abordagem das capacidades e da 

expansão das liberdades humanas formulada pelo economista indiano Amartya Sen, e nos 

debates ambientais que, desde os anos 70 chamavam atenção para a necessidade de se 

equacionar a escassez e finitude dos recursos naturais com a manutenção das atividades 

econômicas 125  - mostraram-se insuficientes para dar conta da complexidade desses 

processos. Por um lado, a ideia de desenvolvimento humano baseou a implementação de 

importantes estratégias efetivas de combate à pobreza, mas os mesmos avanços não foram 

observados em relação à redução das desigualdades, temática que, sobretudo nos países do 

                                                 
125 Como apontava pela primeira vez o famoso relatório do Clube de Roma – Os limites do crescimento (1972) – e, 

posteriormente, os debates sobre a sustentabilidade que ganharam força no final dos anos 80 a partir do chamado 

Relatório Brundtland (1987), apresentado no âmbito da Comissão de Meio-Ambiente das Nações Unidas. 
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chamado Sul global, permanece sem solução (ABRAMOVAY, 2012). Por outro, visões 

contemporâneas emergentes se distanciam da ideia de desenvolvimento sustentável 

conforme ela ficou conhecida – baseada, sobretudo, em uma visão do meio-ambiente como 

restrição às atividades econômicas. Os debates ambientais se movem, cada vez mais, em 

direção a enfoques sobre o meio-ambiente como potencialidade ou sob o ângulo das 

mudanças climáticas, para além do paradigma da escassez que marcou a emergência da 

temática ambiental, enfatizando agora a importância de alteração dos padrões de uso dos 

recursos naturais em nome da construção de um novo metabolismo entre sociedade, 

economia e natureza, e se aproximam dos debates sobre as desigualdades ao relacionar 

formas desiguais de acesso e uso dos recursos naturais e suas consequências em termos de 

pressão ambiental e baixos resultados distributivos. Mais do que redução de pobreza ou 

crescimento verde, essas leituras põem ênfase nas articulações entre o enfrentamento da 

desigualdade e o equacionamento da questão ambiental como os dois grandes temas que 

estruturam, atualmente, os debates sobre o desenvolvimento (VEIGA, 2006; FAVARETO, 

2007; ABRAMOVAY, 2012). 

Tais reflexões destacam a importância de transformações nas formas de vida social e 

econômica e no metabolismo entre sociedade e natureza para as quais um enfoque 

territorial torna-se aspecto central e incontornável. Como dito, grandes temas da agenda 

contemporânea, como as mudanças climáticas e a produção de energia e de alimentos, e a 

emergência de retóricas como as do desenvolvimento territorial, da economia circular, 

circuitos curtos e sistemas agroalimentares sustentáveis, reposicionam o território nos 

debates sobre o desenvolvimento. Isso somado às já mencionadas mudanças na base 

material dos processos sociais e às mudanças cognitivas a elas correlatas, levam à 

emergência de leituras que trazem a dimensão territorial do desenvolvimento para o 

primeiro plano dos debates ao longo das últimas décadas. Nestes marcos, o conceito de 

território surge como uma categoria que favorece certa mediação entre diferentes domínios 

da realidade e, também, de diferentes especialidades teóricas dedicadas a cada uma destas 

dimensões antes apartadas pela especialização disciplinar. Ele permite abordar um aspecto 

fundamental da desigualdade: a desigualdade espacial. E permite, também, abordar o tema 
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das interdependências entre sociedade e natureza, pois envolve a compreensão sobre como 

determinadas formações dominam a base de recursos de que dispõem para satisfazer suas 

necessidades e empreendem modalidades econômicas e de organização política do espaço. 

Aqui, duas dimensões se mostram totalmente interdependentes: os aspectos distributivos 

dos estilos de relacionamento entre sociedade e natureza e, por extensão, os estilos de 

crescimento econômico, que se sustentam em formas de dominação que têm suporte nas 

diferentes configurações territoriais e nas formas como cada uma delas regula o acesso dos 

diferentes grupos sociais aos recursos necessários à sua reprodução, ampliando ou 

restringindo seu leque de oportunidades126. O equacionamento dos desafios impostos ao 

desenvolvimento contemporâneo passa, dessa forma, não apenas pelo reconhecimento das 

diferentes manifestações espaciais das tendências gerais do capitalismo – visão hoje 

consolidada no campo dos estudos territoriais -, mas por um tratamento substantivo dos 

territórios, onde se materializam e se reproduzem, de diversas maneiras, as dinâmicas 

sociais sobre as quais se pretende intervir. 

São ricos os conhecidos debates acerca da definição de territórios, sobretudo na 

literatura da geografia e de outras ciências humanas e sociais desde meados do século 

passado. Algumas abordagens entendem os territórios como meios para o desenvolvimento. 

Outras como fim. Territórios podem ainda ser vistos como espaços de manifestação de 

tendências e processos mais gerais ou como bases de recursos. Há ainda os enfoques 

apoiados em visões que privilegiam os conflitos em torno da apropriação destes recursos ou 

a dimensão identitária. Mas quando se associa a ideia de território à ideia de 

desenvolvimento, ela precisa ser tomada como categoria síntese, que permita mobilizar 

algumas ordens de interdependências, entre sistemas sociais e naturais, local e extra local, 

Estado, economia e sociedade, em narrativas que reconheçam seu papel fundamental nos 

processos de desenvolvimento e na busca pelo equacionamento de um novo modelo. Isso 

                                                 
126 Essa ideia tem como base o arcabouço teórico que baseia as reflexões da tese de doutorado que dá origem a este artigo 

e que, por sua vez, se vincula ao projeto de pesquisa coletiva denominado “Mudança de longo prazo e metamorfoses da 

dominação nas regiões rurais ou interioranas do Brasil” (UFABC/CEBRAP/CNPq) - que se volta às dinâmicas territoriais 

em processo nas áreas não metropolitanas do país. Esse quadro analítico se apoia em uma teoria sobre a mudança de longo 

prazo (North, 2009; Acemoglu et al., 2012), em uma teoria de médio alcance sobre as relações entre estruturas sociais e 

agência humana (Elias, 1995; Bourdieu, 2007), e em reflexões sobre as dinâmicas rurais na América Latina (Berdegué et 

al., 2015).  



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2237 

significa tomar os territórios de forma substantiva, não como dimensão ou espaço de 

manifestação de determinados processos, mas como unidade de análise fundamental para a 

compreensão dos fenômenos do mundo social e dos nexos causais do desenvolvimento, 

como local de encontro dos objetivos de preservação dos ecossistemas e de redução das 

enormes desigualdades ainda hoje persistentes. Isto demanda um instrumental analítico 

capaz de fornecer um melhor entendimento da forma como se compõem e se organizam, 

nas diferentes configurações territoriais e entre elas, as múltiplas dimensões que importam 

nos processos de desenvolvimento – economia, sociedade, natureza – e suas repercussões 

em termos de ampliação ou restrição das oportunidades e liberdades dos agentes e grupos 

sociais, objetivo ético do desenvolvimento. E isso traz, como dito, novos desafios 

empíricos.  A unidade entre elementos naturais, sociais e econômicos demanda a 

construção de uma visão condizente com as interdependências entre esses variados 

domínios, capaz de dar conta da complexidade da trama territorial que sustenta o mundo 

contemporâneo, e aponta para a necessidade de abordagens que mobilizem recursos 

teóricos fornecidos pelas variadas tradições disciplinares dedicadas aos fenômenos sociais 

em um quadro analítico relacional, que coloque em diálogo essas diferentes dimensões. Isso 

é o que demanda a evolução recente dos debates sobre o desenvolvimento. Porém, a análise 

da trajetória das teorias e das práticas dedicadas à dimensão territorial que se apresenta na 

seção a seguir mostra que as abordagens e os instrumentos analíticos hoje disponíveis no 

campo do planejamento territorial não vêm avançando, de maneira significativa, nessa 

direção, como seria de se esperar. 

 

Breve discussão teórica: o campo dos estudos regionais ao longo do tempo e sua 

evolução recente 

 

As reflexões sobre a dimensão espacial dos processos de desenvolvimento contam com 

uma rica e extensa literatura que passou a ganhar corpo em meados do século passado. 
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Antes disso, o trabalho de geógrafos e economistas alemães do início do século XX127 

havia contribuído para uma maior visibilidade do espaço no pensamento econômico, mas 

foi a partir do pós-guerra, no bojo do modelo industrial fordista, da estruturação dos 

Welfare States nos países desenvolvidos, e das políticas desenvolvimentistas nos países 

então chamados de Terceiro Mundo, que o tema do desenvolvimento regional passou a 

compor o leque de preocupações dos governos nacionais. Dois diferentes olhares 

dominavam os debates sobre o desenvolvimento naquele momento. Um deles derivava da 

teoria das etapas de crescimento econômico de Rostow (1963) e Clark (1951), que baseava 

as estratégias de modernização em países do Terceiro Mundo, e para a qual o atraso poderia 

ser superado através do estímulo a reformas internas, importação de tecnologias e 

crescimento econômico. O outro agregava as abordagens estruturalistas de teóricos como 

Perroux (1955), Myrdal (1957) e Hirschmann (1958) - que chamando a atenção para as 

interdependências entre aspectos econômicos, sociais e institucionais nos processos de 

desenvolvimento, apontavam seu caráter inerentemente desequilibrado e derivado de 

mecanismos de causação cumulativa na base das dinâmicas centro-periferia -, e a vertente 

latinoamericana da economia do desenvolvimento – que, no âmbito da Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL/Nações Unidas), enfatizava a natureza 

estrutural do atraso dos países da América Latina e as especificidades históricas regionais, 

apostando na industrialização planejada e conduzida pelo Estado como saída para combater 

o desequilíbrio externo e superar o subdesenvolvimento128 (BENKO, 1998; BONENTE, 

2007; PERAFÁN, 2007; CAVALCANTE, 2007; MATTEO, 2011).  

Diante do aumento das desigualdades regionais no contexto de rápida industrialização 

dos países centrais, esse período marcou a inauguração do olhar sobre o espaço regional 

como unidade de planejamento e políticas públicas. Derivadas de uma preocupação 

explícita com a equidade e o desenvolvimento balanceado, as políticas regionais buscavam 

                                                 
127 Dentre os autores clássicos do pensamento regional podem ser citados Von Thunen (1826), Weber (1909), Christaller 

(1933), Losch (1940), e Isard (1956), cuja síntese das reflexões anteriores corresponde ao marco de fundação da Regional 

Science nos anos 50. Essas reflexões foram pioneiras no estudo das centralidades e hierarquias urbanas, e até hoje baseiam 

grande parte das reflexões sobre o planejamento urbano e regional. 
128 A aposta na industrialização por substituição de importações baseava-se no diagnóstico de Prebisch (1950) acerca da 

deterioração dos termos de troca internacional e seus desdobramentos na América Latina, cujas heterogeneidades 

estruturais derivadas de formas particulares e permanentes de interação entre processos econômicos, políticos e 

institucionais complexificavam as visões do desenvolvimento enquanto sequência de etapas. 
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reduzir as assimetrias regionais através de investimentos em infraestrutura física e da 

transferência de recursos para regiões em desvantagem, com base na ideia de que as 

crescentes desigualdades não poderiam, simplesmente, ser superadas pelos mecanismos de 

mercado (MARKUSEN, 2001; CAVALCANTE, 2007; OCDE, 2010). Em geral, os 

instrumentos de políticas envolviam subsídios, investimentos diretos e reduções fiscais 

procurando incentivar a demanda, o emprego e a atração de novas atividades produtivas129. 

Porém os investimentos públicos na industrialização de regiões de baixo desenvolvimento e 

a busca da desconcentração das atividades econômicas e dos empregos não lograram o 

êxito esperado, e passaram a receber muitas críticas já que envolviam grande volume de 

recursos em ações de baixa efetividade diante da contínua concentração das atividades 

econômicas (MARKUSEN, 2001; OCDE, 2010). Além disso, a crise do modelo fordista de 

produção e os processos de reestruturação produtiva pelo qual passavam muitas das regiões 

industriais nos países de capitalismo avançado, davam novos contornos à organização 

espacial da economia desde finais dos anos 70, fragmentando os olhares sobre o 

desenvolvimento regional em um contexto de retomada da hegemonia neoclássica no 

pensamento econômico e da emergência e consolidação do modelo neoliberal ao longo dos 

anos 90. 

Duas principais vertentes teóricas emergem nesse momento como resposta à crise do 

fordismo - a da especialização flexível e a da economia global (MATTEO, 2011). Na 

vertente da especialização flexível, cuja ênfase recai sobre novas formas de organização do 

trabalho e da produção baseadas na inovação tecnológica e no atendimento a uma demanda 

diferenciada e volúvel, se encaixam tanto as análises dos distritos industriais marshallianos 

– que, de forte influência schumpeteriana e nos moldes da Terceira Itália agregam as 

vertentes voltadas ao estudo de clusters, milieus inovateurs e learning regions130 - quanto 

as reflexões sobre as city regions, que trazem para o primeiro plano o papel das grandes 

                                                 
129 No Brasil esse período foi marcado pela criação das superintendências regionais como a Sudene que, tributária da 

visão cepalina sobre o desenvolvimento e de teorias como a dos polos de crescimento de Perroux, teve na figura de Celso 

Furtado seu principal idealizador. 
130 Em autores como Aydalot (1986), Porter (1990), Maillat e Perrin (1992), Becattini (1994), Florida (1995), e Pecqueur 

(2000). 
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aglomerações nas dinâmicas econômicas pós-fordistas131. As análises da economia global, 

por sua vez, concentram esforços na análise da financeirização da economia em um mundo 

pós-industrial, enfatizando os processos de formação do mercado global que, livre dos 

limites dos Estados nacionais, conferiria a algumas cidades/metrópoles o papel de centros 

terciários e de nós da economia mundial. A nova forma de organização espacial da 

economia estaria, portanto, baseada em redes globais comandadas por metrópoles terciárias 

articuladas entre si, contrariando o padrão rígido e hierárquico característico do período 

fordista. Nestas análises se encaixam as reflexões sobre a superação do modelo industrial e 

o espaço de fluxos preconizado por Manuel Castells (1996), e sobre as cidades globais, de 

Saskia Sassen (1994) (MATTEO, 2011).  

Diante das transformações na organização espacial da economia, as abordagens 

sistêmicas das relações entre centro-periferia, características do pós-guerra, dão lugar a 

abordagens que, operando com a relação global/local, colocam os territórios no centro de 

estratégias de inserção econômica global, com base no papel central exercido por seus 

atributos endógenos para a atração de investimentos e o traçado de trajetórias de sucesso 

em um mundo livre de constrangimentos espaciais132. Por um lado, a ênfase na escala local 

crescia em consonância com os processos de descentralização dos Estados centrais em 

marcha naquele momento, com a ascensão da questão ambiental e dos debates sobre o 

desenvolvimento sustentável, e com as abordagens participativas que emergiam no 

contexto de redemocratização de um grande número de países, reforçando a importância de 

envolvimento dos agentes locais em estratégias estabelecidas “de baixo para cima”, não 

mais entendidas como atribuição exclusiva dos Estados centrais133. Por outro, o foco na 

escala local favoreceu a emergência de estratégias de planejamento competitivo que, 

ganhando cada vez mais adeptos a partir dos anos 90, propunha a elaboração de planos 

                                                 
131 Que tem seus principais expoentes em geógrafos econômicos da Universidade da Califórnia, como Scott (1998, 2000), 

Storper (1997), Agnew e Soja (2001). 
132 Contribuíram com a crescente ênfase local do planejamento as análises neoschumpeterianas sobre os processos de 

inovação, as teorias do crescimento endógeno e as análises institucionalistas, bem como as recomendações dos 

organismos internacionais, que respaldavam o foco na escala local como receita para o crescimento econômico. 
133 Diferentemente do planejamento estilo top down, entram em cena nesse momento novas formas de planejamento 

colaborativo, em grande medida baseadas na teoria da racionalidade comunicativa de Habermas e seu foco nas interações 

entre agentes como forma de construir consensos acerca das prioridades e estratégias mais eficazes de intervenção em 

localidades particulares. A emergência da abordagem comunicativa representou uma alteração de enfoque do 

planejamento, que passa a se voltar menos aos resultados em termos espaciais e mais aos processos de tomada de decisão. 
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estratégicos locais voltados ao fortalecimento do empreendedorismo e à adequação dos 

lugares à economia globalizada, transformando-os em ambientes propícios para 

investimentos privados. Com foco no mercado, o chamado neolocalismo competitivo134 

ganhou crescente proeminência nas estratégias de planejamento urbano e regional nas 

últimas décadas, sendo responsável pela emergência da chamada guerra fiscal e pelo 

processo de fragmentação territorial que caracterizou as dinâmicas territoriais dos anos 90 

em países como o Brasil (VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004, 2009; PETISCO 2011). 

Contrariando as leituras sobre a perda de importância das escalas intermediárias entre o 

local e o global na fase atual do sistema capitalista e o enfoque centrado na competitividade 

econômica dos territórios, reflexões recentes tributárias de leituras da geografia, da 

sociologia e de vertentes da economia política vêm, cada vez mais, reivindicando um 

retorno a concepções relacionais do espaço e chamando a atenção para o papel das 

instituições, dos atores, das estratégias e das disputas políticas envolvidas nos processos de 

governança e desenvolvimento territorial. No caso da geografia, são amplamente 

conhecidas as importantes contribuições derivadas dos debates sobre as distinções 

conceituais entre espaço, território e região135 e sobre a produção social do espaço das 

vertentes críticas dos anos 70136, além da literatura recente voltada à natureza das diferentes 

escalas espaciais e ao caráter multiescalar das dinâmicas capitalistas137. Contrariando as 

visões dos territórios e cidades enquanto sujeitos coletivos, essa literatura defende um olhar 

para as diferentes escalas territoriais, entendidas enquanto arenas de contestação e 

negociação de compromissos que resultam de contínuas disputas entre agentes e seus 

diferentes projetos políticos. No mesmo sentido, os enfoques recentes acerca dos processos 

de financeirização e seus rebatimentos à produção do espaço urbano138 iluminam o peso 

dessa grande tendência na moldagem de dinâmicas espaciais contemporâneas, a partir da 

                                                 
134 Derivado de escolas de administração e negócios, o pensamento único localista teria trazido para o planejamento 

territorial a lógica de competição no livre mercado, entendendo os territórios como competidores pela localização de 

empresas e inversões de capital no mundo globalizado (VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004). 
135 Sintetizadas por Hasbaert (2004). 
136 Lefebvre (1970, 1972), Castells (1972), Harvey (1973, 1975) e Lojkine (1981). 
137 Smith (1984), Brenner, (1991), Swyngedouw, (1997). 
138 Em autores como Harvey (2015) e Aalbers (2015). Dentre os autores brasileiros, ver Sanfelici (2013), Rolnik (2013), e 

Klink (2017). 
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análise das estratégias dos grupos de interesse do grande capital financeiro e sua atuação 

nas variadas escalas de poder.  

Daí derivam visões sobre o planejamento que atualmente apontam a necessidade de 

estratégias transescalares e voltadas a auxiliar a formação de coalizões transformadoras e 

capazes de fazer frente aos processos excludentes de expansão do capitalismo 

contemporâneo139. O sobrepeso dos interesses do capital financeiro e dos processos de 

avanço do neoliberalismo nos espaços urbanos vem suscitando, ainda, abordagens que 

defendem a contestação das formas de planejamento voltadas para o lucro e não para 

pessoas (BRENNER, 2011). Essas leituras agregam reflexões sobre a atual problemática 

urbana nos países do Sul global140 e defendem a necessidade de construção de formas de 

planejamento subversivo, baseadas em práticas urbanas alternativas e capazes de fortalecer 

contra-narrativas ao discurso hoje hegemônico do planejamento (KLINK et al., 2017). Para 

além das perspectivas comunicativas e do planejamento participativo - que limita a ação 

coletiva aos espaços institucionais -, essas leituras defendem práticas contra hegemônicas 

insurgentes, transgressoras e criativas, que ocupem persistentemente não apenas os espaços 

formais de participação, mas os espaços inventados, provocando constante guerra de 

posições e, dessa forma, desestabilizando a ordem vigente (MIRAFTAB, 2009).  

Dessa breve exposição da trajetória dos estudos territoriais desde meados do século XX 

até os dias atuais, ao menos três considerações merecem destaque para os propósitos aqui 

colocados. A primeira delas diz respeito ao reduzido diálogo entre a economia e a política 

nesse campo de estudos. As vertentes da economia regional fornecem um rico aparato 

conceitual para o entendimento dos processos espaciais e dos fatores econômicos que 

respondem pelos padrões de localização das atividades produtivas e que fazem, de algumas 

localidades, centros dinâmicos e nós da economia global. Porém, deixam em segundo plano 

os conflitos e as estruturas de poder e de regulação envolvidas na configuração espacial dos 

processos econômicos e nas diferentes trajetórias territoriais observadas sob o contexto 

atual da economia mundial. O espaço não é apenas suporte de atividades econômicas, mas 

se constitui pela ação e pelas estratégias dos agentes em processos assimétricos e 

                                                 
139 Como preconizado por vertentes do planejamento subversivo (Randolph, 2008). 
140 Para o debate sobre insurgências e sul global, ver Miraftab (2009) e Roy (2009). 
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conflituosos em que importam estruturas de dominação, instituições e posicionamentos na 

tomada de decisões. Nesse sentido, as reflexões da geografia crítica e da economia política 

questionam os debates economicistas sobre o espaço e enfatizam a necessidade de 

perspectivas que agreguem a dimensão política dos processos territoriais, tendo como base 

os conflitos e disputas por poder que, articuladas à dimensão econômica, estruturam as 

hierarquias espaciais e condicionam as formas de apropriação do espaço ao longo do 

tempo. Complexificando o olhar sobre os fenômenos espaciais, chamam atenção para a 

centralidade das formas de regulação estatal e das estratégias multiescalares das coalizões 

dominantes para o entendimento das dinâmicas territoriais, denunciando o crescente 

domínio do grande capital sobre as cidades e espaços regionais em detrimento de formas 

alternativas de apropriação do espaço urbano por diferentes interesses e pelos grupos 

sociais mais pobres. Prescindem, porém, de uma teoria que auxilie no entendimento dos 

caminhos abertos à construção de coalizões e das possibilidades de políticas daí derivadas, 

atentas às características estruturais dos diferentes territórios que desafiam a aposta na 

mobilização de atores como forma de fazer frente aos interesses dominantes e de auxiliar na 

alteração do atual balanço de forças do capitalismo. 

A segunda consideração se refere ao aprofundamento do viés urbano/metropolitano da 

literatura apresentada ao longo do tempo. No caso das vertentes da economia regional, a 

estruturação das redes de cidades, da hierarquia urbana, e o papel das cidades na 

estruturação dos entornos regionais foram temáticas originalmente abordadas pelas teorias 

clássicas que ocupam, desde então, lugar de destaque nos debates regionais. As leituras 

pós-fordistas iluminaram os novos processos de hierarquização de lugares sob a 

globalização - agora baseados não só nas atividades produtivas, mas nas relações de poder e 

comando associadas às cidades como centros de gestão financeira e de importante 

dinamismo do setor terciário -, apontando a região metropolitana como nova unidade 

econômica global. No caso da economia política, desde os anos 70, as reflexões se voltam 

às dinâmicas em marcha nas grandes cidades, lugar de crescente exclusão social e de 

reprodução de desigualdades, apontando sua centralidade para o desenvolvimento 

capitalista, e enfatizando o urbano como forma espacial por excelência desse sistema e 
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como lugar de resistência e de possibilidades à sua contestação. Uma vez que é nas cidades 

que o capitalismo se reproduz, é das cidades que pode vir a resistência contra ele. Ao longo 

do tempo, as análises se voltam predominantemente para as redes de cidades e para as 

realidades intra-urbanas, e poucos olhares se dedicam às dinâmicas em marcha fora desses 

circuitos globais, o que se expressa, em grande medida, no divórcio entre questões urbanas 

e regionais e no predomínio atual de debates sobre o urbano no campo do planejamento 

territorial. Porém, as cidades não perderam seu vínculo com as regiões e a ênfase atual na 

questão ambiental e na redução de desigualdades, juntamente com as dinâmicas 

relacionadas à chamada nova ruralidade141, recolocam o lugar das relações rural-urbano e 

das regiões não metropolitanas nos debates contemporâneos, o que demanda abordagens e 

estratégias para essas áreas que, para além de políticas compensatórias, fomentem sua 

maior integração às dinâmicas econômicas e aos processos de desenvolvimento, 

valorizando, de fato, a diversidade territorial. Isso passaria por um melhor entendimento 

dos processos de diferenciação que, hoje, contrariam previsões anteriores de 

homogeneidade e a inexorabilidade das forças da globalização, e se referem às diferentes 

formas de articulação entre os macroprocessos e as variadas configurações territoriais 

existentes. 

Disso deriva a terceira consideração que aqui se destaca, referente à ausência de uma 

perspectiva capaz de entender os elementos e mecanismos envolvidos nos processos de 

diferenciação territorial, importante característica das dinâmicas contemporâneas. Parte 

importante das análises que hoje compõem o campo dos estudos territoriais se voltam ao 

entendimento e à denúncia das repercussões espaciais das macrotendências do capitalismo 

contemporâneo, auxiliando de forma importante no entendimento das dinâmicas 

dominantes que alimentam o atual modelo de crescimento da economia global, mas 

prescindem de um lugar explicativo para as dinâmicas de áreas periféricas e suas diferentes 

formas de articulação com as tendências mais amplas. A ênfase nas dinâmicas que se 

espraiam a partir dos centros de poder é característica partilhada por grande parte das 

leituras sobre a realidade urbana e a financeirização, que aprofundam o entendimento de 

                                                 
141 Sobre a nova ruralidade, ver Abramovay (2000) e Veiga (2005). 
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mecanismos responsáveis pelas atuais dinâmicas metropolitanas sem que haja, ainda, um 

correspondente entendimento da contrapartida das diferentes configurações urbanas para 

além de simples absorção de tendências globais. Partindo do sobrepeso dos determinantes 

macroeconômicos neoliberais e das amarras da política sob a atual dominação do 

capitalismo financeiro, essas leituras reservam pouco ou nenhum espaço para a diversidade 

e para um melhor entendimento das interdições a um novo modelo de desenvolvimento. 

Mesmo as abordagens sobre a natureza transescalar dos processos de expansão capitalista, 

que apontam a importância das múltiplas escalas espaciais e a centralidade das articulações 

regionais, nacionais e internacionais para a configuração das diversas dinâmicas territoriais 

observadas, não apresentam um quadro de análise capaz de entender como esses processos 

se dão concretamente, quais as instâncias empíricas que importam para o seu entendimento 

e como se dão as interdependências entre forças endógenas e exógenas que, mutuamente 

influenciadas, configuram a heterogeneidade territorial do mundo contemporâneo sob a 

globalização.   

 

Considerações finais 

 

A virada para o século XXI assistiu, como dito, à emergência de novas questões nos 

debates sobre o desenvolvimento. As novas dinâmicas econômicas que derivam da 

alteração das bases materiais do desenvolvimento capitalista nas últimas décadas, os 

processos de reestruturação produtiva que fizeram ruir formas fordistas de organização do 

Estado, da produção e das relações entre o capital e o trabalho, o correspondente 

aprofundamento do processo de globalização da economia mundial - com a proeminência 

do capital financeiro em sua etapa mais recente -, e a emergência de países como a China 

na ordem econômica internacional, são aspectos que apontam para um cenário bastante 

diverso daquele que caracterizou o século XX. No caso do Brasil, esse novo contexto 

representa importante desafio, que consiste na busca por caminhos capazes de equacionar 

crescimento econômico, conservação de sua ainda rica biodiversidade, e uma melhor 

distribuição das oportunidades em uma sociedade historicamente marcada por 
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desigualdades estruturais que não poderão ser solucionadas sem que haja uma importante 

transformação nas formas de partilha dos custos e dos benefícios do desenvolvimento. Isso 

implica, entre outros fatores, na busca pela construção de caminhos mais promissores de 

inserção internacional, em uma direção diferente das que vêm tomando as tendências 

recentes, as quais, aprofundando processos de desindustrialização e de reprimarização da 

pauta de exportações do país, atualizam e reforçam formas de inserção apoiadas na 

exportação de commodities agrominerais, em um modelo que tem repercussões diretas na 

reprodução de processos excludentes e predatórios de desenvolvimento.  

O momento atual demanda, assim, um quadro teórico capaz de dar conta dessas 

transformações e de apontar novas perspectivas frente à crise. As transformações das bases 

materiais e cognitivas do desenvolvimento nas últimas décadas do século XX tornaram 

insuficientes os paradigmas tradicionais do planejamento territorial e não se conformaram, 

ainda, novos quadros teórico-conceituais condizentes com a agenda de desenvolvimento 

emergente, ainda que tenha havido importantes avanços em termos conceituais e inovações 

na concepção de políticas. Um melhor entendimento não apenas dos limites, mas das 

possibilidades de mudança que se abrem em cada conjuntura histórica e espacial específica, 

passaria, como dito, pelo aprofundamento de olhares teóricos relacionais, com foco nas 

interdependências entre os vários domínios que conformam a realidade social. Entre 

economia e política, que juntamente com a ciência, são as esferas predominantes no mundo 

contemporâneo e, fortemente articuladas, não podem ser tratadas como universos 

autônomos para o entendimento da realidade social; entre Estado, mercado e sociedade, 

cuja coordenação é indispensável quando se trata de promover novas racionalidades e 

relações econômicas; entre local e extra local, diferentes escalas que conformam uma 

unidade quando se pensa nos processos de diferenciação e nas trajetórias seguidas pelos 

diferentes territórios ao longo do tempo, sempre condicionadas por um balanço entre 

elementos internos e formas de articulação externa; entre áreas centrais e periféricas, dado o 

papel central destas últimas à consolidação do capitalismo industrial nos países de 

industrialização tardia – como demonstravam as críticas ao dualismo cepalino nos anos 70 

– e novamente diante do cenário atual, em que passam a ser valorizados recursos e serviços 
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ecossistêmicos que, em sua grande maioria, estão nelas concentrados; entre rural e urbano, 

diante da emergência de diferentes dinâmicas, novos usos do espaço rural e novas formas 

de relacionamento rural-urbano que desafiam as leituras tradicionalmente dicotômicas e 

setorializadas desses espaços; e entre estrutura e agência humana, que explicam as 

diferentes formas e possibilidades de ação social, questão central para o planejamento. 

Porém, o campo do planejamento territorial não apresenta, ainda, quadros 

conceituais capazes de fornecer respostas às demandas do desenvolvimento 

contemporâneo. Como visto, importantes avanços se observam nos estudos recentes que se 

voltam a repensar os processos territoriais diante desse novo contexto. Entre eles se 

destacam os debates sobre a multiescalaridade, aqueles dedicados aos processos 

contemporâneos de financeirização do capitalismo e suas estratégias vinculadas ao espaço 

urbano, e as reflexões que têm como centro a temática do conflito, sobretudo as que partem 

de um enfoque desde os atores insurgentes. Mas algumas lacunas explicativas emergem da 

leitura realizada. Além do pequeno diálogo entre as reflexões que priorizam aspectos 

econômicos e políticos na análise das dinâmicas territoriais, o aprofundamento do viés 

urbano/metropolitano da literatura ao longo do tempo, com a crescente ênfase em centros 

dinâmicos e grandes cidades, unidades centrais da economia global, reserva pequeno lugar 

explicativo para as áreas periféricas, não metropolitanas e rurais no entendimento das 

dinâmicas de desenvolvimento. O foco prioritário nas macrotendências do capitalismo e 

seus impactos na produção do espaço tende a olhar os territórios como polo passivo nos 

processos de expansão capitalista, e faltam aparatos explicativos que permitam entender os 

territórios também como polos ativos na conformação das diferentes dinâmicas que 

sustentam a complexa trama territorial do mundo contemporâneo. E a resposta em termos 

de formas de contra planejamento, ou de planejamento subversivo, oferecida pelas 

reflexões mais recentes sobre a problemática urbana no Sul global, carecem de um aparato 

analítico que permita entender estrutura e ação social de forma articulada. Não há, ainda, 

instrumentos conceituais que permitam entender os mecanismos que respondem 

concretamente pelo caráter multiescalar e multidimensional dos processos de 
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desenvolvimento, que possam servir de fundamento a novas formas de pensamento e de 

prática de planejamento no contexto atual. 

Buscou-se, assim, mostrar que não há como pensar políticas e planejamento 

territorial no contexto atual sem uma interpretação robusta dos rumos e dos desafios 

colocados ao desenvolvimento capitalista nos marcos do século XXI, o que passa, 

necessariamente, por novas formas de tratamento da dimensão territorial do 

desenvolvimento. Não se trata mais de olhar para a dimensão espacial como substrato 

plano, neutro e pronto para receber investimentos ou para repercutir dinâmicas de mercado, 

ou mesmo de olhar para os territórios unicamente como manifestação das dinâmicas 

econômicas, negligenciando aspectos sociais e políticos dos processos espaciais. Também 

não se trata, apenas, de entendê-los como formas espaciais derivadas dos requisitos do 

capital, ainda que, como mostra toda a tradição de estudos urbanos, isso tenha lugar central 

na produção e reprodução das cidades e do capitalismo desde meados do século passado. E 

não se trata, finalmente, de tomar os territórios e os conflitos territoriais unicamente no 

registro de resistência e da mobilização de agentes sociais como forma de fazer frente às 

grandes tendências do capital, visão que, ainda que forneça visibilidade a temas importantes 

como a dominação e as desigualdades que condicionam a interação social, apresenta, ainda, 

forte caráter utópico e pequeno arsenal explicativo. Inúmeras concepções, influenciadas 

pelas diferentes leituras disciplinares se voltam, há tempos, a ricos debates em torno dos 

conteúdos e categorias a serem consideradas na definição do conceito de território. Desde 

as leituras da teoria da dependência e as reflexões sobre a produção social do espaço nos 

anos 70, vertentes da geografia e da sociologia deram importantes passos no sentido de 

olhar de maneira substantiva para os territórios, considerando a dimensão territorial como 

aspecto constitutivo da reprodução social. Mas é preciso ir além. Pensar em territórios, 

hoje, significa tomá-los como parte estruturadora das ideias, das práticas e das políticas de 

desenvolvimento. Significa partir de um melhor entendimento das novas e diversas formas 

de manifestação territorial do capitalismo contemporâneo, que seja capaz de fornecer as 

bases para a valorização efetiva da diversidade territorial em um novo modelo, para além 

do alternativo. E isso demanda formas de tratamento que sejam capazes de articular 
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economia, sociedade e natureza e permitam, assim, entender os mecanismos que respondem 

pelas permanências e pelas possibilidades abertas à mudança em cada contexto territorial e 

histórico específico. 

As mudanças nas bases materiais do desenvolvimento, as novas expressões 

espaciais do capitalismo contemporâneo, a diversificação das dinâmicas territoriais e o 

aprendizado derivado das tentativas de tradução e inovação no desenho de políticas ao 

longo dos últimos anos configuram o cenário atual em que novos temas e questões se 

apresentam e pressionam as teorias e os instrumentos analíticos do campo do planejamento 

territorial. Foi assim com os paradigmas tradicionais a partir dos anos 70. E em grande 

medida é o que acontece, hoje, com os aparatos explicativos disponíveis, o que situa esse 

campo teórico em um cenário de transição de paradigmas. A forma de olhar e de tratar o 

objeto que emerge da confluência das teorias e práticas científicas com as outras esferas da 

vida social demanda, atualmente, novas visões partilhadas acerca da dimensão territorial do 

desenvolvimento. O campo emergente do planejamento territorial contemporâneo, que 

nasce justamente dessa confluência, precisa consolidar novos pontos de partida para 

esforços que tenham como objetivo refletir sobre territórios e desenvolvimento. Isso 

significa partir de um conjunto de instâncias incontornáveis e de um olhar para o território 

enquanto síntese, lugar de encontro de diferentes domínios analíticos e empíricos. E 

significa a construção de uma nova geração de instrumentos e de formas de produção de 

conhecimento e interpretação desse objeto. 
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A DINÂMICA ECONÔMICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA 

OS ANOS DE 2005 E 2015 

 

THE ECONOMIC DYNAMICS OF THE STATE OF MATO GROSSO DO SUL FOR 

THE YEARS 2005 AND 2015 

 

Vilmar Nogueira Duarte142 

Patricia Estanislau143 

Moacir Piffer144 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

Resumo: Este trabalho objetivou analisar a dinâmica econômica das microrregiões 

geográficas do estado de Mato Grosso do Sul, nos anos de 2005 e 2015. Empregou-se o 

Indicador de Nível de Crescimento (INC) para situar cada microrregião em relação à média 

das microrregiões, no que se refere à população, emprego, PIB, PIB per capita, renda e 

renda média. O Quociente Locacional (QL), o Coeficiente de Localização (CL) e o 

Coeficiente de Especialização (CE) foram utilizados para identificar a localização, 

concentração e especialização das atividades produtivas. O INC mostrou que as 

microrregiões de Campo Grande e Dourados detém o maior contingente populacional, 

concentram o maior PIB e geram o maior volume de emprego e renda. O QL mostrou que a 

agricultura é significativa em dez das onze microrregiões estudadas; o CL evidenciou que 

os setores mais distribuídos são o da construção civil, comércio e serviços; e o CE indicou 

especialização produtiva nas microrregiões do Alto Taquari, Cassilândia, Paranaíba, Três 

Lagoas e Nova Andradina. Por fim, conclui-se que existe uma dinâmica econômica bem 

diferenciada entre as microrregiões sul-mato-grossenses, significando que o crescimento e, 

consequentemente, o desenvolvimento econômico não vem ocorrendo com a mesma 

intensidade em todas as regiões, pois tem se manifestado de forma concentrada, 

promovendo intensas desigualdades regionais. 
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Abstract: This work aimed to analyze the economic dynamics of the geographic 

microregions of the state of Mato Grosso do Sul, in the years 2005 and 2015. The Growth 

Level Indicator (INC) was used to place each microregion in relation to the average of the 

microregions, in terms of population, employment, PIB, PIB per capita, income and 

average income. The Locational Quotient (QL), the Localization Coefficient (CL) and the 

Specialization Coefficient (CE) were used to identify the location, concentration and 

specialization of productive activities. The INC showed that the micro-regions of Campo 

Grande and Dourados hold the largest population, concentrate the highest PIB and generate 

the largest volume of employment and income. The QL showed that agriculture is 

significant in ten of the eleven microregions studied; the CL showed that the most 

distributed sectors are civil construction, commerce and services; and the CE indicated 

productive specialization in the microregions of Alto Taquari, Cassilândia, Paranaíba, Três 

Lagoas and Nova Andradina. Finally, it is concluded that there is a very differentiated 

economic dynamic between the Sul-Mato-Grossenses microregions, meaning that growth 

and, consequently, economic development have not been occurring with the same intensity 

in all regions, as it has manifested itself in concentration, promoting intense regional 

inequalities. 

 

Keywords: Microregions. Economic Sectors. Productive Dynamics. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O debate sobre o desenvolvimento regional tem sido marcado pelo papel que 

algumas regiões, principalmente as mais dinâmicas, assumem em relação ao 

desenvolvimento. É natural que os desequilíbrios regionais se apresentem como um 

fenômeno natural do próprio processo de crescimento econômico. É natural também, que 

algumas regiões assumam o protagonismo do desenvolvimento, atraindo atividades 

produtivas que vão além da oferta de produtos agrícolas, incorporando também ramos 

industriais que ampliam e dinamizam sua base de exportação. 

Sendo assim, a dinâmica do desenvolvimento, mais precisamente a do 

desenvolvimento regional, torna-se objeto de estudo bastante complexo, em função das 

peculiaridades inerentes a cada região. Neste contexto, o estado de Mato Grosso do Sul não 

foge à regra, pois é caracterizado pela concentração espacial da população, do emprego, da 

riqueza e da renda. As microrregiões de Campo Grande e Dourados concentravam, em 
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2015, de acordo com o IBGE, 56,75% da população, 64,77% do emprego, 35% do PIB e 

72% da renda estadual, sendo que apenas a microrregião de Campo Grande concentrava 

55,53% da renda total (MATO GROSSO DO SUL, 2018). 

Em valores reais145, o PIB dessas microrregiões alcançou R$ 43,3 bilhões em 2015, 

com a de Campo Grande sendo responsável por R$ 25,5 bilhões e a de Dourados por R$ 

17,8 bilhões (MATO GROSSO DO SUL, 2018). A microrregião de Campo Grande tem no 

município de Campo Grande, o maior polo econômico regional, cuja economia é baseada 

no setor Industrial e de Serviços. Na MRG de Dourados destacam-se os polos econômicos 

de Dourados (centro agroindustrial) e de Ponta Porã (centro de Comércio e Serviços) 

(MATO GROSSO DO SUL, 2010).  

Além dessas microrregiões, a de Três Lagoas também vem se destacando como um 

importante polo econômico regional, tendo gerado um PIB de R$ 9,9 bilhões e acumulado 

uma renda de cerca de R$ 100 milhões em 2015. O setor Industrial é o mais significativo na 

economia regional, com o município de Três Lagoas tendo gerado, em termos nominais, 

um Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes da ordem R$ 4,2 bilhões nesse setor em 

2015 (MATO GROSSO DO SUL, 2018).  

 Diante desse quadro, o objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica econômica do 

estado de Mato Grosso do Sul nos anos de 2005 e 2015. Para isso, utilizou-se o Indicador 

de Nível de Crescimento (INC) para situar cada microrregião em relação à média das 

microrregiões, no que se refere à população, emprego, PIB, PIB per capita, Renda e Renda 

Média, atribuindo uma classificação para a posição em que cada microrregião se 

encontrava em cada ano de referência. Além disso, buscou-se identificar a localização das 

atividades produtivas, bem como entender se houve concentração e especialização. Neste 

caso, a análise foi realizada utilizando-se dos seguintes índices regionais: Quociente 

Locacional (QL), Coeficiente de Localização (CL) e o Coeficiente de Especialização (CE).  

O artigo está dividido em seis seções. Além dessa introdutória, a seção seguinte 

apresenta algumas notas sobre a teoria de base de exportação de Douglas North, utilizada 

para sustentar o presente estudo. A terceira seção esboça um breve relato da formação do 

                                                 
145 O PIB e a renda foram deflacionados pelo IPCA com base no ano de 2005.  
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espaço econômico do estado de Mato Grosso do Sul, enquanto que a quarta seção aborda os 

procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento do trabalho. A seção seguinte 

apresenta os resultados observados e as discussões e, a sexta seção, é reservada à conclusão 

e demais considerações. 

 

NOTAS SOBRE A TEORIA DE BASE DE EXPORTAÇÃO 

 

Piffer (2009) coloca que a teoria de base econômica ou de exportação parte da 

premissa de que as atividades de base da economia de uma região são responsáveis pelo 

crescimento e desenvolvimento.  Ao longo do tempo a região tende a especializar-se em 

determinados seguimentos, integrando-se ao comercio inter-regional. As  suas 

premissas  mostram que a base de exportação responde pela localização das atividades 

produtivas, no papel das instituições na evolução histórica e desenvolvimento das 

sociedades. A especialização é um elemento para conquistar mercados, perfazendo que uma 

região se desenvolva economicamente. 

Madureira (2015) ressalta que North tem como ponto de partida o crescimento 

econômico regional da economia canadense, que gerava excedentes exportáveis que 

acarretavam vantagens comparativas nos custos de produção. Assim, fazia-se necessário a 

diminuição de custos, principalmente os relacionados à infraestrutura de transportes.  

A taxa de crescimento das exportações estava ligada ao crescimento dos mercados, 

e este por sua vez, á distância que o produto poderia chegar. O desenvolvimento de uma 

região atrela-se a especialização em determinados produtos, mesmo que em produtos 

primários, desde que possuísse uma vantagem comparativa de custos de produção 

(incluindo a transferência do produto, que limita a abrangência do mercado exportador). O 

crescimento fomentado pela base de exportação gerava economias externas que melhorava 

os preços dos produtos tornando-os  competitivos, fomentando também a especialização de 

serviços. Há com isso, uma série de melhoramentos desde desenvolvimento tecnológico e 

pesquisas, comercialização, crédito, transporte e indústrias complementares (NORTH, 

1977). 
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Para North (1977), todo este esforço conjunto tinha como alvo a competitividade. A 

base de exportação tem papel determinante no nível de renda desta região. Visto que a 

indústria local depende da demanda própria região. O padrão urbano se faz por nódulos 

urbanos, que crescem pelas vantagens locacionais, que diminuem custos de transferência e 

processamento, e tornam-se centros comerciais. A força de trabalho é influenciada pelo tipo 

de espacialização daquela região, que ditará a especialidade, periodicidade e condições de 

trabalho. As atitudes políticas da região podem aprimorar a base de exportação. 

North (1977) ressalta que para a região continuar a crescer, carecia de industrializa-

se. Em algum momento a indústria extrativa se transformará em indústria exportadora, mas 

esta modificação se fará quanto houver aumento populacional e redução de rendimentos. O 

crescimento de uma região liga-se ao seu êxito na base de exportação, logo, o declínio de 

um produto deve ser suprimido pela eclosão de outro. Madureira (2015 p. 9) coloca que 

North “não despreza a importância da indústria, porém acredita que é a base exportadora da 

região que impulsionará o desenvolvimento regional”. 

Entretanto, uma região com base exportadora primaria intensa, poderá ter reduzido 

seus empregados e ter baixo crescimento nos demais setores. No entanto, se os rendimentos 

do setor primário exportador forem elevados, impulsionará as atividades secundárias e 

terciárias locais (MADUREIRA, 2015). Piffer (2009) ressalta que para North é arriscado 

sustentar uma economia apenas no setor primário, sendo necessário ampliar o leque de 

produtos para exportação em regiões consideradas especializadas em poucos produtos, que 

as tornam vulneráveis a flutuações econômicas do que regiões com uma maior gama de 

produtos.  
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BREVE RELATO DA FORMAÇÃO DO ESPAÇO ECONÔMICO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

 

Segundo Lobato et al. (2010), a região hoje conhecida como Mato Grosso era 

subordinada à capitania de São Paulo, e após a descoberta do ouro em Cuiabá, elevou-se à 

categoria de capitania, que era agroexportadora, possuía a pecuária extensiva paralela à 

atividade mineradora, motivando a ocupação de Cuiabá e de outros pequenos povoados. 

Ameaças quanto ao apoderamento na fronteira em 1765, quanto á defesa do domínio da 

margem direita do rio Paraguai, emancipa-se a Guerra do Paraguai (1864-1870). Pelo 

relevo acidentado e alagado do Pantanal, o Brasil ganha a batalha. A economia provincial 

debilitada pelo confronto e abolição da escravatura, encontra novas atividades: borracha e 

erva-mate e na parte sul a pecuária. 

Inicia-se um período a favor da divisão do estado, motivado pela extensão e 

diversidade territorial, assim como por fatores políticos. Em 1977, através da Lei 

Complementar nº 31 é feita a divisão do estado de Mato Grosso e criado o de Mato Grosso 

do Sul, em um processo demorado. Em Mato Grosso do Sul tem-se o apontamento de uma 

"especialização" de planejamento do governo brasileiro, com aprofundamento do processo 

agroindustrial, através de políticas da SUDAM, em que um projeto de destaque era a 

pavimentação da BR-163, que possibilitou entrada de indústrias, modernização agrícola e 

ocupação do cerrado (LOBATO et al, 2010; QUEIROZ, 2006). 

 A soja é inserida em Mato Grosso do Sul, beneficiada por aspectos físicos (clima, 

geologia, relevo), a disponibilidade de terras e poucos, mas, existentes corredores modais, 

na década de 1940. Surge uma nova fronteira agrícola incorporando o Centro Oeste, em que 

o povoamento foi intensificado na década de 1970, no intuito de ocupar e posteriormente 

explorar as potencialidades daquele território. Assim feito, agentes públicos e privados 

uniram-se para maximizar a produtividade, mesmo com uma fraca rede logística e de 

infraestrutura (LOBATO et al, 2010).  

O progresso iniciado em 1980, motivado pelo aumento na produtividade (Revolução 

Verde) e novas áreas, assim como a inclusão tecnológica na pecuária, possibilitaram o 

desenvolvimento agroindustrial do estado. O retrospecto do setor industrial vem a estimular 
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a economia sul-mato-grossense, já que no período de 2002 a 2012 cresceu a uma taxa 

média anual de 7,2%. O setor terciário no mesmo período cresceu a uma taxa média anual 

de 4,58%, o que mostra a crescente diversificação da economia, com serviços que auxiliam 

no ganho de competitividade dos produtos (MATO GROSSO DO SUL, 2015). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estado de Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE, contava com 2.651.235 

habitantes em 2015, com uma taxa de 85,64% de urbanização. Seu território está dividido 

em 11 microrregiões geográficas e 79 municípios a partir de 2013, com 44 municípios em 

Faixa de Fronteira Internacional com as Repúblicas do Paraguai e da Bolívia, perfazendo 

uma extensão total de aproximadamente 1.520,5 km, dos quais 724,2 km sem cursos d’água 

(MATO GROSSO DO SUL, 2015). A divisão do estado de Mato Grosso do Sul em 

microrregiões geográficas, as quais foram objeto de analise neste trabalho, são apresentadas 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estado de Mato Grosso do Sul por microrregiões 

 
Fonte: IBGE, 2018. 
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A dinâmica das microrregiões sul-mato-grossenses é explicada nesse trabalho por 

meio de estatística descritiva. A temporalidade dos dados e as variáveis utilizadas na 

análise são apresentadas no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 - Variáveis utilizadas, descrição, fonte e temporalidade. 

Variável Descrição das Variáveis Fonte 

Pop05 Estimativa populacional em 2005 IBGE 

Pop15 Estimativa populacional em 2015 IBGE 

PIB05 Produto Interno Bruto em 2005 IBGE 

PIB15 Produto Interno Bruto em 2015 IBGE 

Per05 Produto Interno Bruto per capita em 2005 IBGE 

Per15 Produto Interno Bruto per capita em 2015 IBGE 

Emp05 Emprego Formal em 2005 RAIS 

Emp15 Emprego Formal em 2015 RAIS 

RM05 Renda média em 2005 RAIS 

RM15 Renda média em 2015 RAIS 

Fonte: IBGE e RAIS 2005 e 2015  

 

As variáveis PIB e renda foram deflacionadas pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), tomando-se como base o ano de 2005. Para calcular a remuneração média 

do emprego, utilizou-se a renda média nominal (que representa a massa salarial) em 

dezembro de 2005 e dezembro de 2015 de cada microrregião, dividido pelo número de 

empregos formais.  

 

Indicador de Nível de Crescimento das microrregiões – INC 

 

Para entender a dinâmica das microrregiões utilizou-se o Indicador de Nível de 

Crescimento econômico (INC) adotado por Raiher, Ferrera de Lima e Ostapechen (2017). 

O INC econômico foi construído com base no PIB per capita, o qual teve como objetivo 

situar cada microrregião em relação ao PIB per capita médio dos três estados da Região Sul 

do Brasil, por meio da seguinte equação: 

 

𝐼𝑁𝐶 = (𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 ÷ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑚) ∗ 100     (1) 
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em que INC = Indicador de Nível de Crescimento econômico; 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 = PIB per 

capita da microrregião i; e 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑚 = PIB per capita médio da Região Sul do Brasil. A 

partir dessa equação foram construídos os seguintes indicadores para analisar as 

microrregiões do estado de Mato Grosso do Sul: INC populacional (2), INC emprego (3), 

INC PIB (4), INC PIB per capita (5), INC renda (6) e INC renda média (7): 

 

𝐼𝑁𝐶𝑝𝑜𝑝 = (𝑃𝑜𝑝𝑖 ÷ 𝑃𝑜𝑝𝑚) ∗ 100    (2) 

𝐼𝑁𝐶𝑒𝑚𝑝 = (𝐸𝑚𝑝𝑖 ÷ 𝐸𝑚𝑝𝑚) ∗ 100    (3) 

𝐼𝑁𝐶𝑃𝐼𝐵 = (𝑃𝐼𝐵𝑖 ÷ 𝑃𝐼𝐵𝑚) ∗ 100    (4) 

𝐼𝑁𝐶𝑝𝑝𝑐 = (𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 ÷ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑚) ∗ 100    (5) 

𝐼𝑁𝐶𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 = (𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 ÷ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚) ∗ 100   (6) 

𝐼𝑁𝐶𝑟𝑚 = (𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖 ÷ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒) ∗ 100   (7) 

 

em que 𝐼𝑁𝐶𝑝𝑜𝑝  = Indicador de Nível de Crescimento populacional; 𝑃𝑜𝑝𝑖  = 

população da microrregião i; e 𝑃𝑜𝑝𝑚 = população média das microrregiões do estado de 

Mato Grosso do Sul. O 𝐼𝑁𝐶𝑒𝑚𝑝 = Indicador de Nível de Crescimento do emprego; 𝐸𝑚𝑝𝑖 = 

emprego da microrregião i; e 𝐸𝑚𝑝𝑚  = emprego médio das microrregiões. O 𝐼𝑁𝐶𝑃𝐼𝐵  = 

Indicador de Nível de Crescimento do PIB; 𝑃𝐼𝐵𝑖 = PIB da microrregião i; e 𝑃𝐼𝐵𝑚 = PIB 

médio das microrregiões. O 𝐼𝑁𝐶𝑝𝑝𝑐 =  Indicador de Nível de Crescimento do PIB per 

capita; 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 = PIB per capita da microrregião i; 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑚 = PIB per capita médio das 

microrregiões. O 𝐼𝑁𝐶𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 = Indicador de Nível de Crescimento da renda; 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 = renda 

da microrregião i; e 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚  = renda média das microrregiões. Finalmente, o 𝐼𝑁𝐶𝑟𝑚 = 

Indicador de Nível de Crescimento da renda média; 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖 = renda média do emprego 

na microrregião i; 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒 = renda média do emprego nas microrregiões. 

A partir da construção desses indicadores, foram adotadas as seguintes faixas para 

classificar cada microrregião em relação à média para cada variável analisada: INC<40 

significa que a microrregião recebeu classificação de nível muito baixo em relação à média 

das microrregiões; INC entre 40 e 59.99 refere-se à classificação de nível baixo; INC entre 
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60 e 79.99 equivale à classificação de nível intermediário; INC entre 80 e 99.99 refere-se à 

classificação de nível alto; e INC>100 significa que a microrregião recebeu classificação de 

nível muito alto, ou seja, acima da média. 

 

Quociente Locacional – QL 

  

Segundo Alves (2012), o quociente locacional além de ser o indicador de 

localização na economia mais difundido é também recomendado por North (1977), já que 

mostra o comportamento locacional dos ramos de atividades mais especializados nas 

distintas regiões. Ferrera de Lima et al. (2006) utilizou o quociente locacional para 

comparar a participação percentual da mão-de-obra de uma localidade com a participação 

percentual no total do estado, mostrando a importância da localidade no contexto estadual, 

em relação ao setor estudado. Quando o QL assume valores maiores que um, é possível 

verificar os setores que possuem possibilidades para atividades de exportação inter-

regionais. Ele é dado por: 

 

𝑄𝐿𝑖𝑗 =
𝐸𝑖𝑗 ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗⁄

∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖 ∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗𝑖⁄
     (8) 

 

em que 𝐸𝑖𝑗 é a mão-de-obra do setor i da microrregião j; ∑ 𝐸𝑗 𝑖𝑗
 é a mão-de-obra do 

setor i de todas as microrregiões; ∑ 𝐸𝑖 𝑖𝑗
 é a mão-de-obra de todos os setores da 

microrregião j; ∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗𝑖  é a mão-de-obra de todos os setores de todas as microrregiões. Os 

valores são interpretados da seguinte forma: QL ≥ 1, a localização é significativa; 0,50 ≤ 

QL ≤ 0,99, a localização é média; QL ≤ 0,49, a localização é fraca. Adotou-se para o 

Quociente locacional os empregos formais com a classificação por grandes setores do 

IBGE, dividida em indústria, construção civil, comércio, serviços e agropecuária. 
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Coeficiente de Localização – CL 

 

Segundo Ferrera de Lima et al. (2006), o coeficiente de localização relaciona a 

distribuição percentual da mão-de-obra de um dado setor entre as microrregiões, com a 

distribuição percentual da mão-de-obra do estado: 

 

   𝐶𝐿𝑖 =
∑ |(𝐸𝑖𝑗 ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗⁄ )−(∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖 ∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗𝑖⁄ )|𝑗

2
    (9) 

 

Para Alves (2012), quanto mais próximo de zero for o CL, significa que o setor 

estará distribuído de forma semelhante aos demais setores do estado. Valores próximos de 1 

indicam que setores possuem uma distribuição diferenciada. Logo, valores próximos de 

zero indicam uma dispersão significativa dos setores, setores com concentração 

intermediaria (CL mediano) e setores concentrados quando o CL se aproxima de um.  

 

Coeficiente de Especialização – CE 

 

O Coeficiente de Especialização (CE) compara a economia de uma microrregião 

com a economia do estado como um todo: 

 

    𝐶𝐸𝑠𝑝𝑗 =
∑ |(𝐸𝑖𝑗 ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖⁄ )−(∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗 ∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗𝑖⁄ )|𝑗

2
   (10) 

 

Os resultados próximos a zero possuem dispersão significativa, enquanto que 

resultados próximos a 1 indicam especialização significativa. Alves (2012) coloca que a 

microrregião será especializada por este coeficiente se apresentar altos graus de 

especialização em diferentes atividades que o estado possui.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Indicador de Nível de Crescimento – INC 

 

A Figura 2 expõe o INC da População, Emprego, Renda Média, PIB, PIB per capita 

e Renda para os anos de 2005 e 2015 nas mesorregiões sul-mato-grossenses. O Indicador 

de Crescimento populacional ( 𝐼𝑁𝐶𝑝𝑜𝑝 ) mostra não ter havido mudança na estrutura 

populacional das microrregiões, em relação à média, de 2005 a 2015. As microrregiões de 

Campo Grande e Dourados apresentaram INC de nível muito alto tanto em 2005 quanto em 

2015, sendo também as com maior concentração populacional, cujas cidades sedes das 

microrregiões, são as mais populosas do Estado. Por outro lado, Cassilândia, Paranaíba e 

Nova Andradina são as microrregiões com a menor concentração de habitantes nos dois 

anos de referência, consequentemente, foram as que apresentaram o menor INC 

populacional. 

Em relação ao INC do emprego, houve modificações ao longo de 2005 e 2015. As 

microrregiões de Aquidauana e Bodoquena, que em 2005 detinha INC de nível baixo, 

passaram para muito baixo em 2015. A microrregião do Baixo Pantanal, caracterizada pela 

atividade pecuária e de comércio e serviços, também teve seu INC rebaixado de 

intermediário para nível baixo. Da mesma forma, a microrregião de Iguatemi foi rebaixada 

de nível alto para intermediário, enquanto que a de Campo Grande e Dourados mantiveram-

se com indicador de nível muito alto, ou seja, acima da média das microrregiões (Figura 2). 

Quanto ao PIB, as microrregiões de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, 

apresentaram 𝐼𝑁𝐶𝑃𝐼𝐵 >100 nos anos estudados. As microrregiões de Aquidauana, 

Bodoquena e Nova Andradina aparecem com 𝐼𝑁𝐶𝑃𝐼𝐵 <40 em 2015, ou seja, com 

classificação de nível muito baixo em relação ao PIB médio das microrregiões. Em 2015, 

de modo geral, houve uma piora nos Indicadores de Nível de Crescimento do PIB das 

microrregiões sul-mato-grossenses, uma vez que Alto Taquari e Paranaíba, que detinham 
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INC de classificação intermediária em 2005, passaram para nível baixo em 2015, 

acompanhando as microrregiões do Baixo Pantanal e Cassilândia, que já detinha INC baixo 

em 2005 e permaneceram em 2015. A microrregião de Iguatemi se manteve em nível 

intermediário tanto em 2005 quanto em 2015 (Figura 2).      

  

Figura 2 - INC da População, Emprego, Renda Média, PIB, PIB per capita e Renda para os 

anos de 2005 e 2015 nas mesorregiões sul-mato-grossenses 

População 

 

Emprego 

 

Renda Média 

 

PIB 

 

PIB per capita

 

 
 

Renda

 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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No que diz respeito ao PIB per capita, nenhuma microrregião apresentou 

𝐼𝑁𝐶𝑝𝑝𝑐<40, ou seja, de nível muito baixo nos dois anos de referência. Não houve mudança 

nas posições das microrregiões de Aquidauana e Bodoquena, as quais apresentaram valores 

de nível baixo tanto em 2005 quanto em 2015, o mesmo ocorrendo com a microrregião do 

Baixo Pantanal e Iguatemi, que permaneceram com INC intermediário. Campo Grande 

também permaneceu igual, com INC de nível alto, o mesmo acontecendo com Três Lagoas, 

Paranaíba e Cassilândia, que sustentaram INC muito alto no período. Já a microrregião de 

Dourados que detinha INC de nível alto em 2005, passou para muito alto em 2015. Por 

outro lado, as microrregiões do Alto Taquari e Nova Andradina, que detinham INC de nível 

muito alto em 2005, foram rebaixadas para a classificação de nível alto em 2015 (Figura 2), 

em função do crescimento de seus respectivos PIBs no período não ter sido suficiente para 

manter a posição de nível muito alto de seus INCs do PIB per capita em 2015 (MATO 

GROSSO DO SUL, 2018). 

Em relação à renda, a microrregião de Campo Grande é a detentora do maior valor, 

R$ 815,8 milhões em 2015 (55,53% da renda estadual), o equivalente a cerca de 40 vezes a 

renda da microrregião de Aquidauana (menor valor), que foi de R$ 20,1 milhões (MATO 

GROSSO DO SUL, 2018). A Figura 2 mostra que as microrregiões de Campo Grande e 

Dourados mantiveram 𝐼𝑁𝐶𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎>100, ou seja, de nível muito alto nos dois anos estudados. 

A microrregião do Baixo pantanal que detinha INC de renda baixa em 2005, passou a 

integrar o grupo das de renda muito baixa em 2015, totalizando 7 microrregiões, de um 

total de 11, com essa classificação, as quais responderam por apenas 21,13% dos empregos 

formais do estado em 2015 (MATO  GROSSO DO SUL, 2018). 

Quanto ao INC da renda média, observa-se que em Mato Grosso do Sul em 2005 

apenas duas microrregiões detinham classificação de nível muito alto, ou seja, acima da 

média das microrregiões. As demais estavam com classificação de nível alto, o que 

significa que 9 delas estavam nesta situação em 2005, indicando uma certa 

homogeneização da renda média no estado. Em 2015 houve um aumento das microrregiões 

com INC muito alto, pois houve a adesão de Dourados, Três Lagoas e Cassilândia, 

significando que um número maior de trabalhadores passou a ser remunerado acima da 
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média das microrregiões. Porém, as microrregiões de Aquidauana e Bodoquena, que em 

2005 detinham INC de nível alto, passaram para intermediário em 2015, ou seja, seus 

trabalhadores passaram a receber menos proporcionalmente à média das regiões (Figura 2). 

 

Quociente Locacional – QL 

 

No estado do Mato Grosso do Sul, dos cinco setores analisados, o que mais se 

destacou foi o Agropecuário, sendo este significativo em 10 das 11 microrregiões 

estudadas. Com relação à Indústria, um maior número de microrregiões apresentaram QL 

significativo em 2005, com apenas Cassilândia, Campo Grande e Bodoquena apresentando 

QL de localização fraca. Em 2015, apenas as MRGs de Campo Grande, Aquidauana e 

Bodoquena obtiveram QL de localização média, enquanto que as demais apresentaram QL 

de localização significativa. Piffer (2009) argumenta que quando o QL for igual o maior 

que a unidade significa que este setor, no caso aqui o Industrial, tem uma ocupação de mão-

de-obra mais significativa no contexto regional. 
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Figura 3: Quociente Locacional para os grandes setores do IBGE para 2005 e 2015, nas 

mesorregiões sul-mato-grossenses 
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Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Já a construção civil é destaque na microrregião de Campo Grande, que tem no 

município de Campo Grande seu principal centro industrial e de serviços, e na de Três 

Lagoas, a qual é caracterizada pela presença de um forte Setor Industrial. As demais 

microrregiões não se mostraram especializadas nesse setor nem em 2005 e nem em 2015. 

Quanto ao setor de Comércio, em 2005 apenas as microrregiões do Baixo Pantanal e 

Campo Grande apresentaram QL de localização média, enquanto que nas demais 

predominou QL>1, ou seja, de localização significativa. Em relação ao setor de Serviços, 

não houve alteração nos anos estudados, com as MRGs de Campo Grande e do Baixo 
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Pantanal se apresentando como as mais especializadas e as demais com QL de localização 

média (Figura 3).  

De acordo com Ferrera de Lima et al (2006, p.13) há uma “tendência da economia 

regional de deslocar-se para as atividades terciárias, à medida que seu perfil de 

desenvolvimento vai amadurecendo e a mão-de-obra se adensando”. No caso de Mato 

Grosso do Sul, percebe-se que as atividades ligadas à agropecuária são predominantes. 

Todavia, como a economia já vem se desenvolvendo há algum tempo, o setor Industrial 

também se expande e consequentemente vão sendo ampliadas as atividades de comércio e 

serviços. O que pode ser visto tanto em 2005 quanto em 2015 (Figura 3).  

 

Coeficiente de Localização – CL  

 

O Coeficiente de Localização (CL) mostra que em 2005 os setores mais distribuídos 

eram o da Construção Civil, Comércio e Serviços, enquanto que os setores Agropecuário e 

Industrial estavam mais concentrados em algumas microrregiões, com maior destaque para 

o primeiro. Em 2015 o cenário se repete, porém, a Indústria apresenta coeficiente de 

concentração mais elevado (Gráfico 1). A microrregião de Três Lagoas teve peso 

significativo na dinâmica industrial do MS de 2005 a 2015, uma vez que seu PIB cresceu 

326,95% no período, influenciado pelo crescimento da Indústria do município de Três 

Lagoas, principal polo industrial da microrregião (MATO GROSSO DO SUL, 2018). 
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Gráfico 1 - Coeficiente de Localização dos grandes setores do IBGE do estado de Mato 

Grosso do Sul para os anos de 2005 e 2015 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Coeficiente de Especialização – CE  

 

As especializações microrregionais são mostradas no Gráfico 2, no qual verifica-se 

o grau de especialização de suas economias comparando suas estruturas produtivas com a 

estrutura produtiva do estado de Mato Grosso do Sul.   

 

Gráfico 2 - Coeficiente de Especialização dos grandes setores do IBGE do estado de Mato 

Grosso do Sul para os anos 2005 e 2015 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Percebe-se que as microrregiões do Alto Taquari, Cassilândia, Paranaíba, Três 

Lagoas e Nova Andradina possuem maior grau de especialização. Conforme a Figura 3, 

essas microrregiões apresentaram QL significativo tanto para o segmento da agropecuária 

quanto para a indústria. A exceção foi a microrregião de Cassilândia, que não detinha QL 

significativo para a indústria em 2005, mas passou a apresentar em 2015. Segundo Ferrera 

de Lima et al (2006, p.15) “isto explica o coeficiente de especialização mais elevado” 

nessas regiões, uma vez que aquele influencia neste. Já as microrregiões com grau de 

diversificação acentuado foram: as do Baixo Pantanal, Campo Grande e Bodoquena. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este artigo objetivou analisar a dinâmica econômica das microrregiões geográficas 

do estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2005 a 2015. Para a análise utilizou-se o 

Indicador de Nível de Crescimento (INC) para situar cada microrregião em relação à média 

das microrregiões no que se refere à população, emprego, PIB, PIB per capita, renda e 

renda média. Também foram utilizados o Quociente Locacional (QL), o Coeficiente de 

Localização (CL) e o Coeficiente de Especialização (CE) para identificar a localização, 

concentração e especialização das atividades produtivas. 

O Indicador de Nível de Crescimento (INC) mostrou haver concentração espacial da 

população, do emprego, do PIB e da renda no estado de Mato Grosso do Sul, 

principalmente nas microrregiões de Campo Grande e Dourados e, no caso específico do 

PIB, na microrregião de Três Lagoas. Essas microrregiões apresentaram INC dessas 

variáveis acima da média das microrregiões nos dois anos de referência. É importante 

destacar que a microrregião de Três Lagoas apresentou o maior crescimento do PIB e está 

entre as que mais incrementaram a renda no período de 2005 a 2015.  

 O Quociente Locacional (QL) mostrou que a localização mais significativa da mão-

de-obra continua sendo no setor Agropecuário, predominando em 10 das 11 microrregiões 

sul-mato-grossenses, com a Indústria e o Comércio também sendo grandes absorvedores e, 

em menor proporção, a Construção Civil e Serviços. Já o Coeficiente de Localização (CL) 

mostra que os setores mais distribuídos são Serviços, Comércio e Construção Civil, 
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enquanto que a Indústria e a Agropecuária são os mais concentrados, com a Indústria 

apresentando tendência de concentração mais elevada em 2015.  

 Quanto ao Coeficiente de Especialização (CE), percebe-se que algumas 

microrregiões são mais especializadas que outras, como são os casos da do Alto Taquari, 

Cassilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Nova Andradina. Por outro lado, as microrregiões de 

Campo Grande, Bodoquena, Dourados e do Baixo Pantanal se apresentam como as menos 

especializadas do estado. A microrregião pantaneira foi a que apresentou o menor 

Coeficiente de Especialização entre as MRGs estudadas no período em análise. 

De modo geral, pode-se dizer que existe uma dinâmica econômica bem diferenciada 

entre as microrregiões do estado, com as de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas sendo 

as mais importantes em termos de geração de riqueza, emprego e renda. O que significa que 

o crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento econômico não vem ocorrendo na 

mesma intensidade em todas as regiões, pois tem se manifestado de forma concentrada 

promovendo intensas desigualdades regionais. 

Como proposta para novos estudos, sugere-se que a análise seja feita utilizando-se 

como unidade analítica os municípios, uma vez que as microrregiões estudadas são 

caracterizadas por grandes extensões geográficas, o que dificulta uma análise mais apurada 

do comportamento das variáveis. Da mesma forma, sugere-se que os setores econômicos 

aqui analisados sejam desagregados em subsetores, facilitando a análise e o entendimento 

da dinâmica produtiva das economias locais.  
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O PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

(2000-2016)  

 

THE DEINDUSTRIALIZATION PROCESS IN THE BRAZILIAN REGIONS (2000-

2016) 

 

Rita de Cássia Bacik146 

Mirian Beatriz Schneider 147 

Alain Hernández Santoyo 148 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 
 

Resumo: O estudo tem como objetivo analisar como a desindustrialização se caracteriza 

nas diferentes regiões brasileiras durante o período de 2000 a 2016. Buscando evidências 

acerca de uma possível ocorrência deste processo, com o auxílio do referencial teórico, 

assume-se que em função da grandiosidade espacial e diversidade regional do país, o 

processo de desindustrialização se caracteriza por diferentes padrões de comportamento nas 

regiões brasileiras. Busca-se verificar se existem diferenças na desindustrialização das 

distintas regiões brasileiras a partir dos anos 2000. A análise inferencial foi realizada a 

partir da utilização do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. A fundamentação teórica 

do estudo e os testes efetuados comprovam a ocorrência deste fenômeno no Brasil, no 

período analisado, uma vez que os indicadores: participação do emprego industrial no 

emprego total e participação do valor adicionado da indústria (extrativa e transformação) no 

PIB foram significativas na explicação. Além disso, verifica-se que a desindustrialização se 

comporta de maneira distinta nas regiões do país e os indicadores analisados apresentam 

impactos diferenciados. 

 

Palavras-chave: Desindustrialização. Emprego industrial. Valor adicionado. Regiões 

brasileiras. 
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Abstract: The study aims to analyze how the deindustrialization is characterized in the 

different Brazilian regions during the period from 2000 to 2016. Looking for evidence 

about a possible occurrence of this process, with the help of the theoretical reference, it is 

assumed that in the process of deindustrialization is characterized by different patterns of 

behavior in the Brazilian regions. It is sought to verify if there are differences in the 

deindustrialization of the different Brazilian regions from the 2000s.  

Inferential analysis was performed using Kruskal-Wallis non-parametric test. The 

theoretical basis of the study and the tests carried out confirm the occurrence of this 

phenomenon in Brazil, during the analyzed period, since the indicators: industrial 

employment share in total employment and participation of industry added value 

(extraction and transformation) in GDP were significant in the explanation. In addition, it 

can be seen that deindustrialization behaves differently in the regions of the country and the 

indicators analyzed have different impacts. 

 

Keywords: Deindustrialization. Industrial employment. Added value. Brazilian regions. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Industrialização ocorre quando a indústria se torna o principal setor de crescimento 

da economia, gera mudanças estruturais e agrega mais valor ao produto através da 

transformação de matérias primas, podendo criar maior quantidade de empregos, segundo 

autores como Marson (2012) e Souza (2016). Porém, quando há queda do crescimento e da 

participação da indústria na produção e geração de empregos e também redução a 

participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, pode ser caracterizado 

como um processo de desindustrialização. 

Compreender a existência e os impactos da desindustrialização no Brasil e em suas 

regiões é relevante, pois devido à grandiosidade territorial e às diferenças entre as regiões é 

possível que a mesma politica econômica adotada em determinada localidade, tenha efeito 

distinto em outras regiões do país.  

Estudar os impactos do comportamento da desindustrialização nas regiões 

brasileiras se justifica em dar relevância ao setor industrial sobre os demais setores da 

economia. Quando o setor industrial perde sua condição de atividade dinâmica, pode 

prejudicar o crescimento econômico e afetar a qualidade de vida da população. Portanto, 
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analisar a existência de desindustrialização em âmbito regional é muito importante. É 

possível que as diferentes regiões tenham distintas reações, diante das políticas 

macroeconômicas adotadas e também que a estrutura produtiva e as políticas industriais 

sejam diferenciadas a nível regional. Assim, propõe-se analisar como este processo se 

caracteriza nas diferentes regiões brasileiras. 

O presente estudo busca indícios de que a combinação de diminuição da 

participação do valor adicionado da indústria no PIB e diminuição na geração de empregos 

industriais, tem contribuído para a suposição de desindustrialização da economia brasileira. 

A hipótese adotada é a de que, em função da grandiosidade espacial e diversidade regional 

do país, a desindustrialização se caracteriza por diferentes padrões de comportamento nas 

regiões brasileiras no período 2000-2016. 

 A maior preocupação com relação ao processo de desindustrialização que o país 

atravessa é de que esta é precoce, em termos internacionais, devido à redução da 

participação da manufatura no valor adicionado ocorrer em níveis da renda per capita 

inferiores aos verificados nos países desenvolvidos. As principais causas citadas pelos 

autores para a ocorrência deste seriam: apreciação cambial, valorização dos termos de 

troca, altas taxas de juros, entre outros. 

O presente estudo torna-se relevante, pois busca analisar como a desindustrialização 

se caracteriza nas diferentes regiões brasileiras no período estudado. Em que medida a 

participação do emprego industrial no emprego total e a participação do valor adicionado 

da indústria (extrativa e transformação) no PIB, podem ser associadas ao fenômeno de 

desindustrialização da economia brasileira desde o início dos anos 2000. 

O artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. A seção dois deste 

trabalho realiza uma breve revisão teórica da desindustrialização no Brasil e nas suas 

regiões. A seção três apresenta a metodologia de inferência estatística utilizada, com base 

no teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e no teste post hoc de Kruskal-Wallis (U de 

Mann-Whitney). A quarta seção apresenta os resultados obtidos. A última seção é reservada 

às considerações finais do artigo. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com o Dieese (2011), no Brasil, a partir de 1930, iniciou-se a 

industrialização via substituição de importações, e o produto agregado da indústria passou a 

superar o da agricultura. O processo que causa a reversão do crescimento e da participação 

da indústria na produção e geração de empregos é a desindustrialização. Para Cunha, Lelis 

e Fligenspan (2013) desindustrialização é a queda persistente na produção e/ou no emprego 

industrial em relação à produção e emprego total, respectivamente, e à deterioração do 

comércio internacional da indústria de transformação. 

Rowthorn e Ramaswany (1999) definem desindustrialização como uma redução 

persistente da participação do emprego industrial no emprego total de uma economia. O 

conceito clássico foi ampliado e redefinido por Tregenna (2009), que incluiu no conceito, 

além da redução da participação do emprego industrial, a redução persistente do valor 

adicionado da indústria na proporção de adição de valor total do PIB.  

Palma (2005) observa que ao longo do processo de desenvolvimento econômico, o 

aumento da produtividade do setor agrícola reduz a necessidade de mão-de-obra na 

agricultura, aumentando a demanda por insumos agrícolas intermediários. A mão-de-obra 

liberada da agricultura passa a ser absorvida pela indústria. Na próxima fase, a contração do 

emprego agrícola continua e ocorre expansão em direção ao setor de serviços. Em uma 

nova etapa o emprego industrial começa a cair, os serviços continuam sendo a principal 

fonte de absorção de mão-de-obra, essa fase é chamada de desindustrialização. 

Uma economia não se desindustrializa quando a produção industrial está em queda 

ou estagnada, mas quando o setor industrial perde importância como fonte geradora de 

empregos e/ ou valor adicionado. Também não está necessariamente relacionada à 

reprimarização das exportações. A participação da indústria no emprego e valor adicionado 

pode se reduzir devido à transferência para o exterior de atividades manufatureiras 

intensivas em trabalho e/ou menor valor adicionado. (OREIRO; FEIJÓ, 2010). 
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Squeff, (2012) aponta diversas causas para a ocorrência de desindustrialização: 

desenvolvimento econômico, nova divisão internacional do trabalho, mudança na política 

econômica e doença holandesa. Para o autor, verifica-se grande concentração da literatura 

afirmando que está em curso um processo de desindustrialização no Brasil, no sentido 

depreciativo do termo, proveniente ou estimulada pelas políticas de liberalização comercial 

de 1990 e/ou pela tendência de valorização da taxa de câmbio verificada após 2005. 

Para Dieese (2011) e Cano (2012), as causas da desindustrialização brasileira 

seriam: valorização cambial, altas taxas de juros, estrutura tributária ineficiente, problemas 

de infraestrutura, vantagem comparativa na produção de bens primários, educação formal 

insuficiente e baixa qualificação da mão de obra. Dieese (2011) ressalta a necessidade da 

indústria aumentar a sua participação no PIB e na geração de empregos, utilizando mais 

tecnologias, abrindo novos mercados e competindo no comércio internacional.  

Segundo Cardoso (2012) a desindustrialização positiva é verificada em países 

desenvolvidos com menor participação da produção e/ou do emprego industrial, ocorre à 

transferência da produção de produtos com menor valor agregado ou intensivos em 

trabalho, para países em desenvolvimento, portanto a produção volta-se para produtos com 

tecnologia e alto valor agregado. A desindustrialização negativa ocorre em países em 

desenvolvimento, é precoce, acontecendo antes do país alcançar o nível de renda per capita 

que, naturalmente, iniciaria o processo. Para Oreiro e Marconi (2012) a desindustrialização 

brasileira não é uma consequência natural do desenvolvimento, ela é precoce e causada 

principalmente pela apreciação cambial resultante da valorização dos termos de troca.  

Pode-se afirmar que em relação aos conceitos do tema, os autores consideram que 

este é o processo que causa: queda do crescimento e participação da indústria na produção e 

geração de empregos, redução da participação do valor adicionado da indústria no PIB, 

diminuição da produção ou emprego industrial em termos absolutos ou como proporção do 

produto ou emprego total e redução contínua durante um longo tempo da participação da 

indústria no PIB nacional. Às possíveis causas da desindustrialização brasileira seriam: 

valorização cambial, altas taxas de juros, vantagens comparativas na produção de bens 

primários, baixa qualificação da mão de obra, entre outros.  
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Como consequências, pode ser considerada uma consequência natural do 

desenvolvimento, uma desindustrialização positiva, com o setor de serviços se tornando o 

setor mais dinâmico da economia, com produção de produtos tecnológicos de alto valor 

agregado, sendo classificada como uma etapa do desenvolvimento econômico. Pode 

também ser considerada como uma consequência precoce, desindustrialização negativa, 

que ocorre antes do país alcançar o nível de renda per capita que iniciaria o processo, com a 

produção de itens industrializados de baixo valor agregado, perda de importância do setor 

industrial, redução do número de empregos e consequentemente desaceleração econômica. 

Dessa forma, a desindustrialização brasileira é precoce, não podendo ser 

considerada uma consequência natural do desenvolvimento, devido ao fato que seus efeitos 

podem comprometer o crescimento econômico e a qualidade de vida da população. 

Baseando-se neste argumento, supõe- se que o Brasil tem sido afetado pela 

desindustrialização, o que estimulou o debate sobre este fenômeno tratado a seguir.  

Para Feijó, Carvalho e Almeida (2005) a América Latina e o Brasil, estariam 

passando por desindustrialização negativa com perda da importância do setor industrial no 

produto e no emprego, diante do cenário de desaceleração econômica, como resultado da 

abertura comercial e das politicas macroeconômicas adotadas entre 1980 e 1990. Segundo 

os autores, para o país voltar a ter um crescimento acelerado, é necessário uma 

reindustrialização, isto é, resgatar a indústria como geradora do crescimento.  

Cano (2012) afirma que os efeitos da década de 1980 e das politicas neoliberais de 

1990, foram prejudiciais à indústria dos países subdesenvolvidos. Para o autor, o 

subdesenvolvimento não é etapa do desenvolvimento, mas sim um processo que se iniciou 

com inserção brasileira no mercado internacional capitalista do século XIX. Segundo o 

autor para reverter à desindustrialização, é preciso que as políticas macroeconômicas sejam 

adequadas às políticas industriais, sendo necessário um Programa Nacional de 

Desenvolvimento, estratégias de exportação e priorização de infraestrutura e tecnologias. 

Segundo Bresser-Pereira (2012) o Brasil vem se desindustrializando 

prematuramente desde 1980, devido à crise da dívida externa e a alta taxa de inflação. A 

abertura comercial e financeira do país, a partir de 1990, além de permitir as entradas de 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

2281 

capital que apreciavam o câmbio e aumentavam o consumo, provocaram a eliminação do 

imposto sobre exportações. Para o autor, as consequências desta situação foram: perda de 

competitividade da indústria manufatureira e desindustrialização. 

De acordo com Nassif (2008) o Brasil não passou por desindustrialização provocada 

por doença holandesa e não houve realocação de recursos produtivos em direção a setores 

intensivos em recursos naturais e no fator trabalho. Porém, é alertado que à tendência de 

longo prazo de valorização da moeda nacional em relação ao dólar, pode gerar perda de 

competitividade industrial e causar uma desindustrialização precoce no país. 

Squeff (2012) identificou redução da participação da indústria de transformação no 

valor adicionado total no Brasil, desde meados da década de 1980. Analisando a proporção 

das ocupações na indústria de transformação com relação às ocupações totais da economia, 

esta é praticamente constante. Para o autor esses resultados não validam a hipótese de 

desindustrialização. Embora existam controvérsias, o autor aponta que as políticas 

industriais são necessárias para uma estratégia sustentada de desenvolvimento econômico.  

Cunha, Lelis e Fligenspan (2013) estudaram as exportações e importações do Brasil, 

entre 2004 e 2010 e para os autores não há desindustrialização. Foram verificadas 

modificações na balança comercial, devido à elevação das exportações de itens intensivos 

em recursos naturais e alta dos preços das commodities. É reforçada a relevância de 

políticas à indústria nacional como as políticas industriais de inovação e modernização da 

infraestrutura, para assegurar uma estrutura produtiva diversificada e moderna. 

Segundo Diniz (1993) o Mercado Comum do Sul (Mercosul), estimula a 

concentração industrial na região Centro Sul do país, devido a proximidade com os países 

membros e a sua infraestrutura. Para os autores, vários elementos são fatores de risco à 

manutenção da desconcentração regional da indústria: má distribuição de renda, falta de 

mão de obra qualificada, crise econômica, redução de investimentos estatais diretos e de 

incentivos à construção de infraestrutura, desafios tecnológicos e estruturais, etc. 

Cruz e Santos (2011) analisaram a distribuição geográfica do emprego industrial no 

Brasil entre 1990 e 2009. Em 2000 o quadro era de redução do emprego industrial, com 

desconcentração do mesmo. Os autores indicam que a partir de 2005 as perdas de emprego 
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industrial foram revertidas, ocorreu à propagação da indústria no sul de Goiás, Triângulo 

Mineiro e região central do Mato Grosso. No Sul houve aumento no oeste do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. No Nordeste, Fortaleza consolidou-se como principal 

microrregião industrial. Na região Norte, observou-se recuperação do emprego industrial 

em Manaus, Porto Velho e no Pará. Com as análises de 2005, verifica-se o crescimento da 

importância de microrregiões não pertencentes ao eixo Rio–São Paulo–Minas. 

Arriel e Castro (2010) analisaram a indústria de Goiás, entre 1996 e 2007, e 

verificaram que a participação da indústria no PIB do estado cresceu, devido ao uso de 

políticas fiscais como incentivo à atividade produtiva. Embora a dominância seja na 

agroindústria e indústria extrativa mineral, houve o surgimento da indústria farmo-química 

e ganho de peso na indústria metal-mecânica.  

Scatolin, Cruz, Porcile e Nakabashi (2007) realizaram uma comparação do país com 

o estado do Paraná e verificaram queda da participação relativa da indústria no valor 

adicionado e no emprego do país, desde meados da década de 1980. Para os autores, a 

indústria paranaense não condiz com as mesmas tendências verificadas no país. Foi 

identificado no estado, um aumento da participação relativa do setor industrial e aumento 

do emprego industrial (na década de 1990). Para os autores, este fato pode ser parcialmente 

explicado pelos incentivos fiscais estimulados pelo governo estadual e a desconcentração 

industrial no país. 

Veríssimo e Araújo (2016) investigaram a existência de desindustrialização em 

Minas Gerais nos anos 2000. Foi verificado que a indústria de transformação perdeu peso 

relativo no produto estadual e ocorreu avanço da participação da indústria extrativa. A 

participação do valor adicionado da indústria foi relativamente estável entre 2000-2012. O 

peso relativo da atividade extrativa foi ampliado e as atividades de transformação 

diminuíram, podendo ser considerada uma desindustrialização relativa.  

Spindolla e Lima (2016) analisaram a indústria de transformação do Nordeste 

brasileiro, entre os anos de 1996 a 2014, e verificaram que esta demonstra indícios de 

mudança produtiva em favor de produtos intensivos em tecnologia e, consequentemente, de 

maior valor agregado. Com relação à região Norte do país, para Carvalho (2015) a 
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produção industrial permaneceu estagnada até os anos de 1980. A partir desta década 

ocorreu um aumento da sua participação na produção da indústria nacional. 

A literatura sobre a desindustrialização nos estados brasileiros indica que os setores 

industriais das regiões do país passaram e ainda estão passando por modificações. No 

Sudeste, houve desconcentração industrial com perda de participação da indústria na 

produção e redução dos empregos industriais. Ocorreu uma concentração industrial 

próxima a regiões com centros de ensino, pesquisa e mercado de trabalho especializado. 

Fatores como políticas públicas, incentivos fiscais estaduais e melhorias nas condições de 

infraestrutura podem ser os influenciadores das mudanças na indústria regional brasileira.  

A desindustrialização, no Brasil, é um tema controverso. Autores como Feijó 

(2007), Bresser Pereira (2012), Cano (2012) e Oreiro e Marconi (2012), defendem que a 

indústria brasileira apresenta desindustrialização com redução do crescimento econômico e 

menor participação da indústria na produção. Ressalta-se que tais autores argumentam que 

a desindustrialização brasileira é precoce, devido à redução da participação da manufatura 

no valor adicionado acontecer em níveis da renda per capita inferiores aos verificados nos 

países desenvolvidos, então ocorre antes da economia estar completamente desenvolvida. 

Os autores que são contrários à existência de desindustrialização na economia 

brasileira, argumentam que a queda da participação da indústria no PIB é resultado de uma 

tendência de adaptação à realidade internacional. Destacam que a valorização cambial 

favorece a importação de máquinas e equipamentos com tecnologia mais avançada, 

permitindo a expansão e modernização industrial. No entanto, Nassif (2008), Squeff 

(2012), Cunha, Lelis e Fligenspan (2013) mesmo sendo contrários à existência de 

desindustrialização no Brasil, mostram-se preocupados com a possível ocorrência deste 

processo, pois impactaria negativamente a economia e a estrutura da indústria nacional. 

A presente pesquisa entende que a economia brasileira enfrenta desindustrialização, 

com redução na participação do emprego industrial no total e na participação do valor 

adicionado da indústria no PIB, aumento das exportações de commodities, e este processo 

ocorre de maneira diferenciada nas regiões. Portanto, torna-se fundamental verificar o 

comportamento do fenômeno de desindustrialização nas regiões do país.  
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  INFERÊNCIA ESTATÍSTICA  

 

Atendendo ao objetivo proposto por este estudo e a natureza dos dados utilizados na 

pesquisa, foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. O teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis se mostra útil possibilitando a análise sem a necessidade do 

estabelecimento de fundamentos, ou qualquer tipo de pressuposição a respeito da 

distribuição das variáveis que estão sendo estudadas.  

Com a realização do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, poderá ser verificada 

a existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos 

indicadores propostos nas regiões brasileiras. A hipótese nula do teste é que não existem 

diferenças significativas entre as distribuições que se comparam. O teste de Kruskal-Wallis 

não dirá quais condições são diferentes umas das outras, apenas mostrará se existe uma 

diferença, em algum lugar.  

Existindo diferenças estatisticamente significantes entre as diferentes regiões 

brasileiras, será utilizado o teste post hoc associado ao teste de Kruskal- Wallis, que 

permite realizar comparações em pares. Portanto, para determinar onde e como foram essas 

diferenças, será aplicado o teste post hoc de Kruskal-Wallis. Esse teste realiza comparações 

por pares utilizando o teste U Mann-Whitney. 

 Para Bisquerra, Sarriera e Martínez (2004) o teste de U Mann-Whitney, serve para 

provar se dois grupos independentes procedem da mesma população com médias (não 

paramétricas) iguais. A hipótese nula do teste é que não existem diferenças significativas 

entre dois grupos. O teste U contrasta a igualdade de duas distribuições populacionais e 

baseia-se no pressuposto que duas amostras aleatórias são desenhadas independentemente 

de variáveis contínuas. Logo, o teste de Mann-Whitney tem a finalidade principal de 

verificar se existem diferenças, onde se encontram as diferenças entre as regiões brasileiras 

e o efeito das diferenças entre dois grupos. 

A análise do teste de Kruskal-Wallis proposto envolve a utilização de dados 

referentes ao período de 2000 a 2016 dos indicadores: participação do emprego industrial 

no emprego total e participação do valor adicionado da indústria (extrativa e transformação) 
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no PIB. Utilizou-se como suporte a aplicação do Software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), V.21.0 (IBM SPSS Modeler) para o processamento de dados. 

As informações sobre a participação do emprego industrial no emprego total foram 

obtidas junto a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Foram analisados os dados a 

partir das informações municipais, agregadas por Estados e estas foram agregadas por 

região. Os dados de emprego industrial da RAIS correspondem apenas àqueles com carteira 

assinada, sendo considerado emprego formal com vínculo ativo em 31/12 de cada ano. 

No que se refere à participação do valor adicionado da indústria (extrativa e 

transformação) no PIB, foram obtidas informações do banco de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram analisados os dados a partir das 

informações estaduais agregadas por região. Os dados foram obtidos com base no valor a 

preço corrente do ano de referência 2010. Salienta-se que os dados do valor adicionado da 

indústria no PIB analisados do IBGE, estão disponíveis apenas entre os anos de 2002 a 

2015. Isto se dá devido à adoção pelo IBGE das recomendações e modificações do manual 

internacional de Contas Nacionais das Nações Unidas, System of National Accounts (SNA). 

Foi decidido que cada indicador seria baseado no peso deste dentro de cada região, 

porque caso fosse considerado o peso do indicador dentro do país, sempre ocorreria à 

influência do comportamento das Metrópoles e das grandes regiões. O que se buscou com 

isto, foi uma maior proporcionalidade para entender as dinâmicas regionais, uma vez que as 

regiões brasileiras são muito distintas entre si. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir, a Tabela 1 apresenta o resultado do teste não paramétrico H de Kruskal-

Wallis (teste para K amostras independentes) para a análise dos dados de participação do 

emprego industrial no emprego total e participação do valor adicionado da indústria 

extrativa e de transformação no PIB. A tabela expõe o resultado do teste H, que é 

denominado pelo SPSS de Qui-quadrado, os graus de liberdade associados (designado 

como df) e o valor da significância. 
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Tabela 1 - Teste de Kruskal-Wallisa,b 
 Participação do emprego 

industrial no emprego 

total 

Participação do valor 

adicionado da 

indústria extrativa no 

PIB 

Participação do valor 

adicionado da indústria 

de transformação no 

PIB 

Qui-quadrado 74,408 15,384 16,676 

df 4 4 4 

Significância 

Assintótica 

0,000 0,004 0,002 

Fonte: estimação do autor com os dados da pesquisa.  

a. Kruskal Wallis Test b. Variável de agrupamento: Região 

 

O teste H de Kruskal - Wallis considera-se um qui-quadrado149 , quando ρ< α, 

rejeita-se a hipótese nula. A hipótese nula é que os indicadores não diferem nas regiões 

brasileiras. Analisando a Tabela 1, nota-se que em relação ao indicador de participação do 

emprego industrial no emprego total ρ=0,00 e α=0,05, então 0,00<0,05 rejeita-se a hipótese 

nula. Para todos os demais indicadores analisados identifica-se um valor de ρ<α, portanto 

se rejeita a hipótese nula, ou seja, pode-se concluir que os indicadores diferem em relação à 

região.  

O resultado do teste de Kruskal - Wallis traduz o que se esperava, que diante da 

ocorrência de desindustrialização no Brasil, existem diferenças com relação a este processo 

nas regiões, uma vez que a desindustrialização se caracteriza por diferentes padrões de 

comportamento nas regiões do país. Foi identificado que existem diferenças 

estatisticamente significantes entre as regiões brasileiras, logo é necessário o uso de teste 

post hoc para determinar em quais regiões existem diferenças estatisticamente significantes. 

O teste post hoc de Kruskal- Wallis identifica diferenças entre dois ou mais grupos 

usando testes não paramétricos. Nas comparações em pares, o que nos interessa é o ρ 

ajustado para a quantidade de comparações feitas. Como era de se esperar, as comparações 

em pares mostram as seguintes diferenças entre as regiões brasileiras: 

O Gráfico 1, na próxima página, demonstra as diferenças entre as regiões 

brasileiras, por meio da comparação da classificação média para este indicador, onde as 

diferenças estão demostradas nas linhas amarelas. As diferenças não estatisticamente 

                                                 
149 O teste de qui-quadrado é utilizado para comprovar se existem diferenças estatisticamente significativas 

entre duas distribuições. 
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significantes são entre as regiões Norte e Nordeste, Norte e Centro - Oeste, Nordeste e 

Sudeste, Sudeste e Sul.  

 

Gráfico 2 - Comparações de pares para o indicador de participação do emprego industrial 

no emprego total. 

 
                                      Fonte: SPSS a partir dos dados de pesquisa. 

Nota: Cada nó mostra a classificação média de amostra de Região. 

 

Existem diferenças estatisticamente significantes no indicador de participação do 

emprego industrial no emprego total, identificada entre as seguintes regiões: Centro - Oeste 

e Nordeste, Centro - Oeste e Sudeste, Centro - Oeste e Sul, Norte e Sudeste, Norte e Sul e 

também entre as regiões Nordeste e Sul, conforme mostra a Tabela 02. 

 

Tabela 2 - Comparações de pares para o indicador de participação do emprego industrial no 

emprego total. 
Amostra1-Amostra2 Estatística de 

Teste 

Erro 

Padrão 

Estatística de 

Teste Padrão 

Sig. Sig. Aj. 

Centro-Oeste - Norte -19,294 8,466 -2,279 0,023 0,227 

Centro-Oeste - Nordeste -25,529 8,466 -3,016 0,003 0,026* 

Centro-Oeste - Sudeste -48,941 8,466 -5,781 0,000 0,000** 

Centro-Oeste - Sul -65,941 8,466 -7,789 0,000 0,000** 

Norte - Nordeste 6,235 8,466 0,737 0,461 1,000 

Norte - Sudeste -29,647 8,466 -3,502 0,000 0,005** 

Norte - Sul -46,647 8,466 -5,510 0,000 0,000** 

Nordeste - Sudeste -23,412 8,466 -2,766 0,006 0,057 

Nordeste - Sul -40,412 8,466 -4,774 0,000 0,000** 

Sudeste - Sul -17,000 8,466 -2,008 0,045 0,446 

Fonte: estimação do autor com os dados da pesquisa.  

Nota: Cada fileira testa a hipótese nula de que as distribuições de Amostra 1 e Amostra 2 são a mesma. 

Significâncias assintóticas (teste de 2 lados) são exibidas. O nível de significância é 0,05. *Significativo a 5%. 

** Significativo a 1%. 
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A partir de 2008 todas as regiões sofrem com a crise econômica, o que se traduz em 

redução da participação do emprego industrial no emprego total. Segundo os dados da 

RAIS, a desindustrialização do Sudeste pode ser considerada positiva, com transferência de 

parte dos empregos para o setor de serviços. No Sul, há aumento no número de emprego 

industrial, entre 2000 e 2014. Conforme abordado por Scatolin et al. (2007), no Paraná 

durante a década de 1990, identificava-se aumento do emprego industrial e nos anos 2000 

continua a fase de industrialização com dinamismo industrial. 

De acordo com os dados da RAIS, mais de 50% do emprego no Nordeste, entre 

2000 e 2016, é no setor de serviços e comércio, enquanto que na indústria esse valor é bem 

menor. A distribuição das indústrias nesta região é concentrada em algumas áreas, enquanto 

que outras permanecem excluídas mesmo diante de incentivos fiscais. A região Centro - 

Oeste é tradicionalmente especializada em itens agropecuários, devido à grande 

disponibilidade de terras úteis para o desenvolvimento da agropecuária, mercado 

consumidor pequeno e altos custos logísticos para produzir e distribuir itens industriais. 

Pode ser verificado através do Gráfico 2, que as diferenças que não são 

estatisticamente significantes para o indicador de participação do valor adicionado da 

indústria extrativa no PIB, foram localizadas nas regiões Norte e Nordeste, Norte e Centro - 

Oeste, Norte e Sudeste, Norte e Sul, Nordeste e Centro - Oeste, Centro - Oeste e Sul, Sul e 

Nordeste, Centro - Oeste e Sudeste, Nordeste e Sudeste. 

 

Gráfico 2 - Comparações de pares para o indicador de participação do valor adicionado da 

indústria extrativa no PIB. 

 
Fonte: SPSS a partir dos dados de pesquisa. 

Nota: Cada nó mostra a classificação média de amostra de Região. 
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Na Tabela 3 a única diferença estatisticamente significante foi localizada entre o Sul 

e Sudeste. Nas demais regiões as diferenças não são estatisticamente significantes. 

 

Tabela 3 - Comparações de pares para o indicador de participação do valor adicionado da 

indústria extrativa no PIB. 
Amostra1-Amostra2 Estatística 

de Teste 

Erro Padrão Estatística de 

Teste Padrão 

Sig. Sig. Aj. 

Sul - Centro-Oeste 2,529 8,442 0,300 0,764 1,000 

Sul – Norte 19,706 8,442 2,334 0,020 0,196 

Sul – Nordeste 22,118 8,442 2,620 0,009 0,088 

Sul – Sudeste 25,059 8,442 2,968 0,003 0,030* 

Centro-Oeste - Norte -17,176 8,442 -2,035 0,042 0,419 

Centro-Oeste - Nordeste -19,588 8,442 -2,320 0,020 0,203 

Centro-Oeste - Sudeste -22,529 8,442 -2,669 0,008 0,076 

Norte – Nordeste 2,412 8,442 0,286 0,775 1,000 

Norte – Sudeste -5,353 8,442 -0,634 0,526 1,000 

Nordeste – Sudeste -2,941 8,442 -0,348 0,728 1,000 

Fonte: Fonte: estimação do autor com os dados da pesquisa.  

Nota: Cada fileira testa a hipótese nula de que as distribuições de Amostra 1 e Amostra 2 são a mesma. 

Significâncias assintóticas (teste de 2 lados) são exibidas. O nível de significância é 0,05. *Significativo a 5%. 

** Significativo a 1%. 

 

Analisando a participação do valor adicionado da indústria extrativa no PIB, entre 

2002 e 2015, verifica-se crescimento na região Sul, enquanto que ocorre queda na participação 

do Sudeste. De acordo com os dados do IBGE, o Sul possui uma baixa participação do 

valor adicionado da indústria extrativa no PIB, enquanto que o Sudeste, entre 2002 e 2008 

possuía a maior participação, influenciado pela indústria extrativa mineral, especialmente 

minério de ferro. Mas entre 2008 e 2010 a produção de minério de ferro recuou, afetando a 

participação da indústria extrativa no PIB da região. Conforme salientado por Veríssimo e 

Araújo (2016), entre 2000 e 2012 ocorreu um avanço da participação da indústria extrativa 

em Minas Gerais, enquanto que a indústria de transformação perdeu peso relativo. 

No que se refere à participação do valor adicionado da indústria de transformação 

no PIB, as diferenças estão demostradas nas duas linhas amarelas que podem ser 

visualizadas no Gráfico 3. As diferenças que não são estatisticamente significantes estão 

entre as regiões Sul e Norte, Norte e Sudeste, Sul e Nordeste, Norte e Centro - Oeste, 

Centro – Oeste e Sul, Sudeste e Sul, Norte e Nordeste, Nordeste e Centro - Oeste. 
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Gráfico 3 - Comparações de pares para o indicador de participação do valor adicionado da 

indústria de transformação no PIB. 

 
Fonte: SPSS a partir dos dados de pesquisa. 

Nota: Cada nó mostra a classificação média de amostra de Região. 

 

Para a participação do valor adicionado da indústria de transformação no PIB, a 

Tabela 4 mostra que as únicas diferenças estatisticamente significante foram identificadas 

entre as regiões Nordeste e Sudeste e entre Centro - Oeste e Sudeste. 

 

Tabela 4 - Comparações de pares para o indicador de participação do valor adicionado da 

indústria de transformação no PIB. 
Amostra1-Amostra2 Estatística 

de Teste 

Erro 

Padrão 

Estatística de 

Teste Padrão 

Sig. Sig. Aj. 

Nordeste – Centro-Oeste 5,471 8,442 0,648 0,517 1,000 

Nordeste – Norte -14,529 8,442 -1,721 0,085 0,853 

Nordeste – Sul -23,647 8,442 -2,801 0,005 0,051 

Nordeste - Sudeste -29,294 8,442 -3,470 0,001 0,005** 

Centro-Oeste - Norte -9,059 8,442 -1,073 0,283 1,000 

Centro-Oeste - Sul -18,176 8,442 -2,153 0,031 0,313 

Centro-Oeste - Sudeste -23,824 8,442 -2,822 0,005 0,048* 

Norte – Sul -9,118 8,442 -1,080 0,280 1,000 

Norte - Sudeste -14,765 8,442 -1,749 0,080 0,803 

Sul – Sudeste 5,647 8,442 0,669 0,504 1,000 

Fonte: Fonte: estimação do autor com os dados da pesquisa.  

Nota: Cada fileira testa a hipótese nula de que as distribuições de Amostra 1 e Amostra 2 são a mesma. 

Significâncias assintóticas (teste de 2 lados) são exibidas. O nível de significância é 0,05. *Significativo a 5%. 

** Significativo a 1%. 

 

Entre 2002 e 2015, a indústria de transformação foi a atividade produtiva com 

crescimento em todas as regiões, exceto no Centro - Oeste. Esta região tem uma participação 

do valor adicionado da indústria de transformação no PIB relevante, devido à influência do 

processamento de farelo de soja e carne de gado e frango fazer parte da indústria de 
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transformação. Porém, a mecanização do campo gera infraestrutura para o desenvolvimento 

das atividades agropecuárias e afeta o desenvolvimento industrial da região. 

No Nordeste, Spindolla e Lima (2016) apontam indícios de mudança em favor de 

produtos intensivos em tecnologia. Mas, de acordo com os dados do IBGE, esta é a região 

com menor participação do valor adicionado da indústria de transformação no PIB. O 

Nordeste tem fábricas importantes, porém perde espaço para a indústria de transformação 

das outras regiões. Alguns fatores interferem nesta situação como a questão logística, baixa 

produtividade do trabalho, clima, e a problemática das politicas de centralização histórica 

da indústria brasileira, subordinada ao polo de São Paulo. 

Conforme demonstrado na análise dos testes de Kruskal - Wallis, através dos 

indicadores selecionados, o processo de desindustrialização ocorre de maneira diferenciada 

entre as regiões brasileiras. Dessa forma, os testes presentes no estudo indicam que o 

conceito abordado de desindustrialização com a perda de participação dos empregos 

industriais, elevação das importações de produtos industrializados e queda da participação 

das exportações industriais, pode ser utilizado para explicar a desindustrialização, uma vez 

que estes indicadores analisados demonstram um contexto desfavorável das atividades 

industriais. A atividade industrial no país e em suas regiões apresentam uma tendência de 

declínio, embora sejam diferentes para cada região e para cada indicador analisado. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo utilizou uma análise inferencial baseada no teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis e nos respetivos testes post hoc, investigando a existência de diferenças 

na desindustrialização das distintas regiões brasileiras no período 2000 a 2016, através da 

análise da participação do emprego industrial no emprego total e da participação do valor 

adicionado da indústria extrativa e transformação no PIB.  

Os testes estatísticos realizados apontaram que existem evidências favoráveis à 

hipótese de que em função da grandiosidade espacial e diversidade regional do país, o 

processo de desindustrialização se caracteriza por diferentes padrões de comportamento nas 
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regiões brasileiras, para o período analisado. Além disso, os indicadores de participação do 

emprego industrial no emprego total e de participação do valor adicionado da indústria 

(extrativa e transformação) no PIB foram significativos na explicação.  

Os resultados encontrados estão de acordo com os autores como Feijó (2007), 

Bresser Pereira (2012) e Cano (2012), quais sejam, o Brasil está sofrendo um processo de 

desindustrialização, com redução do crescimento econômico e menor participação da 

indústria no PIB do país. Para estes autores a desindustrialização brasileira é precoce, já que 

a diminuição da participação da manufatura no valor adicionado se dá em níveis da renda 

per capita inferiores aos dos países desenvolvidos, portanto ocorre antes da economia estar 

integralmente desenvolvida. Os resultados indicaram, também, que as regiões brasileiras 

passaram e ainda estão passando por modificações, inclusive a desindustrialização se 

caracteriza por diferentes padrões de comportamento nas regiões e cada indicador analisado 

se comporta de maneira diferenciada, no período estudado. 

Como o fenômeno de desindustrialização e as próprias regiões brasileiras são muito 

diferentes entre si, as políticas econômicas para tentar combater esse processo também 

precisam ser distintas. Normalmente se faz uso de políticas universais que acabam sendo 

ineficientes, portanto é necessário o Brasil coordenar as ações nacionais para a 

reindustrialização, e assim tornar a indústria uma fonte geradora de crescimento.  
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