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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) 

 

 

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 

 



    

 
  

 
 

 

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 

 



    

 
  

 
 

 

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 

 



    

 
  

 
 

 

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 

 
 

 



    

 
  

 
 

 

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 

 



    

 
  

 
 

 

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 

 
 



    

 
  

 
 

 

Dia 18/10/2018, quinta-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 
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 
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Daniel Massen Frainer; Daniel 
Amorim Souza Centurião;  Caroline 
Andressa Welter 

UEMS 
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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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Laudelina Alves Ribeiro; Cristiano 
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Sérgio Luís Allebrandt; Taciana 
Angélica Moraes Ribas; Roseli Fistarol 
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UNIJUÍ 
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Aline Robles Brito; Fabricio José 
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UFMG 
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VIOLÊNCIA E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: UMA 
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Clarete Trzcinski; Augusto Jobim do 
Amaral 

UFRGS 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
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Gabriel Massao Fugii; Camille Bolson; 
Christian Luiz da Silva 
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Mariângela Alice Pieruccini Souza; 
Jovir Vicentini Esser 
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A COOPERAÇÃO COMO INSTRUMENTO: O CONSÓRCIO 
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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 
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Adriana Marques Rossetto; Anicoli 
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UFSC 
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EFEITOS REGIONAIS 

Maristela Dumas; Maria Lucia 
Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 
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AMBIENTE INCLUSIVO: O CAMINHO PARA A 
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DEFICIÊNCIA 
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Léia Soares Bueno; Elielda Aparecida 
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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 
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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 



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. 

 

 
175 

SESSÃO TEMÁTICA 2 - TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SISTEMAS PRODUTIVOS 

 

Clique sobre o título para acessar o artigo 

 

Título Páginas 

Sistema regional de inovação: discussões sobre a correlação entre confiança e 

comunicação 
176-198 

A indústria e a sociedade de consumo no contexto do capitalismo contemporâneo 199-212 

As transformações produtivas e a desindustrialização brasileira 213-234 

Avaliação da viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico para uma empresa de 

pequeno porte no estado do Paraná 
235-255 

Influência do aumento do preço da terra sobre o agronegócio brasileiro 256-273 

A influência dos clusters da indústria têxtil para o desenvolvimento sustentável de um 

território: Análise bibliométrica 
274-292 

A especialização e concentração do setor secundário em Mato Grosso do Sul (2000-

2015) 
293-312 

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 

313-336 

Capital social do arranjo produtivo local de tecnologia da informação do Sudoeste do 

Paraná 
337-359 

Clusters as an alternative of competitiveness: a case study of Paraná 360-380 

Barreiras sanitárias e segurança alimentar: o marco regulatório 381-401 

Perfil de interação universidade-empresa: o que nos diz o diretório de grupos de 

pesquisa do CNPq 
402-419 

Erradicacion de la pobreza extrema: una propuesta de seguridad alimentaria a traves de 

la agricultura urbana vertical 
420-436 

Distribuição espacial das indústrias na Região Sul do Brasil – 1995 e 2010 437-458 

PCTI no Brasil: a relação inovação e sistema produtivo na atual estratégia nacional 459-481 

 

 

 
 

 



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. 

 

 
176 

 

SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO: DISCUSSÕES SOBRE A CORRELAÇÃO 

ENTRE CONFIANÇA E COMUNICAÇÃO 

 

REGIONAL INNOVATION SYSTEM: DISCUSSIONS ON THE CORRELATION 

BETWEEN COMMUNICATION AND TRUST 

 

Maria de Lourdes Alves Figueiredo1  

Andressa Rando Favorito 2 

Silvestre Labiak Junior 3 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST02 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

 

Resumo: Tendo a comunicação como elemento fundante nas conexões entre 

indivíduos e a partir da premissa de que há uma correlação entre confiança e 

comunicação, identifica -se, no âmbito deste estudo, a necessidade de se ampliar o 

conhecimento sobre algumas especifi cidades do aspecto subjetivo nos processos 

comunicacionais no ambiente do Sistema Regional de Inovação SRI. Utilizam -se 

conceitos relacionados a territorialidade e sociodiversidade para melhor 

entendimento de comunidades no ambiente do SRI. Conceitos sobre conhecimento e 

capital social auxiliam as  discussões sobre  o fator confiança nos processos 

comunicacionais no contexto de uma sociedade baseada em interações que tendem à 

multiplicidade e à fluidez. Como fonte de apoio utilizam -se dados de pesquisa 

bibliométrica em documentos publicados a partir do ano de 1956, utilizando -se 

como suporte o software Mendeley, um gerenciador de referências, disponibilizado 

gratuitamente pelo grupo Elsevier. O objetivo é identificar autores que apresentam a 

correlação entre o elemento confiança e a efetividade  da  comunicação  entre  os 

atores de um SRI. Os resultados apontam para a confirmação da influência que a 

confiança exerce nas relações sociais e nas comunidades virtuais. Conclui -se que o 

elemento confiança é uma variável a ser considerada na busca de eficácia nos 

processos comunicacionais de um Sistema Regional de Inovação . 

 

Palavras-chave: Confiança. Comunicação. Redes. Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TICs. Sistemas Regionais de Inovação - SRI. 
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Abstract: Considering communication as a foundational element in the connections between 

individuals and assuming that there is a correlation between trust and communication, we 

identify, in the scope of this study, the need to expand the knowledge about some specificities of 

the subjective aspect in the communicational processes in the Regional Innovation System - RIS 

environment. Concepts related to territoriality and socio-diversity are used to better understand 

communities in the RIS environment. Concepts about knowledge and social capital help the 

discussions about the trust factor in the communicational processes in the context of a society 

based on interactions that tend to multiplicity and fluidity. Bibliometric research based on the 

terms "communication" and "trust" in documents published since 1956 using Mendeley software 

provided by Elsevier free of charge. The objective of this work is to identify autors there point to 

the existence of a correlation between the trust element and the effectiveness of communication 

among the actors of a RIS. The results point to the confirmation of the influence that the trust 

element exerts on social relations and virtual communities. It was found that the trust element is 

a variable to be considered in the search for effectiveness in the communicational processes of 

Regional Innovation Systems. 

 

Keywords: Trust. Communication. Networks. Information and Communication Technologies - 

ICTs. Regional Innovation Systems - RIS. 

 

 

Palavras-chave: Confiança. Comunicação. Redes. Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs. 

Sistemas Regionais de Inovação - SRI. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das estratégias para alavancar o desenvolvimento de uma região é a integração das 

instituições comprometidas com o avanço tecnológico, visando o fortalecimento de suas relações 

em um Sistema Regional de Inovação, para que fomentem o setor produtivo e de inovação. 

Porém, quando não há um sistema de comunicação eficiente entre universidade e empresa, por 

exemplo, e conforme afirma Segatto-Mendes e Sbragia (2002), há o comprometimento da 

sinergia dos processos em todo o sistema. 

Neste trabalho, o conceito de SRI é considerado “em termos de uma ordem coletiva 

baseada em regulações microconstitucionais e condicionadas pela confiança, confiabilidade, 

trocas e integração cooperativa” (BRACZYK; COOKE; HEIDENREICH, 1998, p. 24). Como 

também, a importância do elemento confiança para a evolução da inovação sistêmica, na visão 

de Philip Cooke (2004). Este autor aponta a necessidade de interação confiável em ambientes 

que os processos de desenvolvimento do conhecimento sejam necessários para o melhoramento 

da competitividade. Sem a constituição desses elos de “capital social (o capital social sendo 

definido como confiança, troca recíproca, incluindo troca de favores), a inovação sistêmica não 

pode evoluir, os ativos institucionais permanecem ociosos e a aprendizagem é impedida” 

(COOKE, 2004, p. 508). 

Nos mundos cognitivos de Cooke (2004) ou nas conexões em redes da sociedade digital 

de Castells (2005), o capital social gerado nas comunidades virtuais sob regras de reciprocidade 

e confiabilidade, formam uma rede consistente de interação social em um formato recíproco 

(PUTNAM, 2000), mas apenas se configuram capital social nas relações em comunidade. 

Em continuidade, as considerações abordadas aqui sobre conhecimento, redes, 

comunicação e confiança, aplicam-se, em dimensão diversa, no âmbito do SRI. No qual “a 

interação é claramente um processo social, [um] processo de inovação, uma vez que envolve 

desenvolvimento, difusão e implantação de conhecimento [...] como os processos sociais são 

centrais para a interação, os relacionamentos são sistemicamente abertos” (COOKE; URANGA; 

ETXEBARRIA, 1997, p. 478) e passíveis de influências relacionadas à qualidade da 
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comunicação e informação circulantes, como também as variáveis ligadas à confiança 

(PUTNAM, 1993). Mesmo porque processos sociais, comunicação e informação são elementos 

imbricados, pois “a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado e 

organizado pelo próprio fluxo de informação, ancorada no compromisso e crenças do seu titular. 

Essa compreensão enfatiza um aspecto do conhecimento que se relaciona com a ação humana” 

(NONAKA, 1994), a interação, que nas relações sociais “opera principalmente pela construção 

de significado na mente humana através de processos de comunicação” (CASTELLS, 2011, p. 

779). 

Em adição, pode-se considerar que tanto para as interações que permeiam os processos 

sociais como para aquelas imprescindíveis nos processos de inovação, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) representam uma importante ferramenta na construção social 

do conhecimento em espaços reticulares. Essas redes são reconhecidas de acordo com a 

intencionalidade das relações locais que as constituíram, mesmo porque “a esfera local é vista 

como a mais apta para identificar problemas e necessidades da sociedade e, consequentemente, 

encontrar a solução mais adequada para as potencialidades locais e habilidades existentes” 

(HOLANDA; VIEIRA, 2003). Assim, as TICs fornecem o suporte para a estruturação em forma 

de redes diversificadas de compartilhamento de interesses e troca de conhecimento, lastreado na 

construção de confiança recíproca (STORPER, 2011), para ampliar exponencialmente as 

possibilidades do ambiente de inovação. Considerando a comunicação elemento fundante nas 

conexões entre indivíduos e a partir da premissa de que há uma correlação entre confiança e 

comunicação (NASCIMENTO; LABIAK JR., 2011), identifica-se, no âmbito deste estudo, a 

carência de conhecimento sobre especificidades do aspecto subjetivo nos processos 

comunicacionais no ambiente de Sistemas Regionais de Inovação (SRI). Assim, este trabalho 

objetiva melhorar o entendimento sobre uma possível influência do fator “confiança” no 

processo comunicacional entre os atores de um SRI, investigando a questão: É possível existir a 

correlação entre o elemento confiança e a efetividade da comunicação entre os atores de um 

SRI? 

Assim, o presente trabalho pretende através de uma análise bibliográfica, contextualizar 

os construtos comunicação e confiança como elementos de ligação de atores de um SRI. 
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Referencial Teórico 

 

O caminhar lento do desenvolvimento das sociedades humanas sedimentou saberes e 

construiu culturas, que vêm redesenhando sociedades em um intervalo de tempo cada vez mais 

curto, especialmente após a Revolução Industrial (DIAMOND, 2013). Daniel Bell (1973) 

anunciou a transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento; 

contemporaneamente, a Revolução Digital caracterizou a “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 

2001), que, além de aprimorar o transporte e a comunicação, promover novas e fluídas conexões, 

aumentou o fluxo de informação e de conhecimento (GAUTHIER; LABIAK, 2011; MICHEL, 

1997) de forma instantânea e fugaz. Porém, não se pode afirmar que se retém toda essa 

informação recebida, tampouco tudo o que nos chega pode servir positivamente como referencial 

para construção de conhecimento, já que não há tempo suficiente para selecionar e assimilar 

todos os dados. Desta forma, a Revolução Tecnológica configurou-se como uma ferramenta para 

a transição de épocas, um duto condutor de mudanças que fluem no cotidiano humano a todo 

momento por meio de tecnologias que se substituem. Enquanto as distâncias diminuem e o 

consumo aumenta, os processos de desenvolvimento de novas tecnologias digitais avançam 

exponencialmente e nossa perspectiva de tempo e espaço se altera gradualmente em uma 

compressão espaço-tempo (HALL, 2006, p. 69). Para Milton Santos (2001) é o cenário da 

Globalização, mas que está sendo sucedido por uma ‘globalização mais solidária’, que começa 

com uma “enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos, em todos os continentes. [...] uma 

verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a própria 

biodiversidade.” (SANTOS, 2001, p. 21). Eis o cenário da Era Informacional, da Quarta 

Revolução Industrial (SCHWAB, 2016), ou ainda, Indústria 4.05, e o ponto de inflexão são as 

tecnologias digitais, redes e softwares, onde se estabeleceu a sociedade digital organizada em 

redes (CASTELLS, 2005). 

Nas interações multifacetadas que ocorrem nos espaços ou no “território, [que] hoje, pode 

ser formado de lugares contíguos e de lugares em rede” (SANTOS, 1998, p. 16), encontramos a 

sociodiversidade (SANTOS, 2001, p. 21.) e o capital social, que por meio do conceito 

popularizado pelo cientista político Robert Putnam (PUTNAM, 2000), diz que a interconexão  
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em redes é imprescindível na formação do capital social. Além disso, conforme afirma Morgan 

(2017, p. 32) em um estudo sobre comunidades, essas redes são permeadas, de forma natural, por 

três principais valores, a tolerância (WALZER, 1997, p. 11); a reciprocidade (PUTNAM, 2000, 

p. 142); e a confiança, que está relacionada a normas de reciprocidade e laços de 

comprometimento cívico (PUTNAM, 2000, p. 144). São pressupostos que consubstanciam 

interações humanas em nível regional e funcional, uma sociedade que seleciona indivíduos 

cooperadores (RIDLEY, 1997). 

 
Os humanos têm instintos sociais. Eles vêm ao mundo equipados com predisposições 

para aprender a cooperar, para discriminar os que são dignos de confiança dos 

traiçoeiros, para se comprometerem a serem  confiáveis, ganharem boa reputação, 

trocarem bens e informações, e dividir o trabalho. Nisso estamos sozinhos. Nenhuma 

espécie foi tão longe neste caminho evolucionário. Nenhuma espécie construiu uma 

sociedade verdadeiramente integrada, exceto como numa colônia de formigas. Nós 

devemos nosso sucesso como espécie ao nosso instinto social; ele tem nos habilitado a 

colher benefícios indubitáveis da divisão do trabalho para nosso mestre - os genes. 

Longe de ser universal, uma característica da vida animal, [...] essa cooperatividade 

instintiva é a marca registrada da humanidade e o que nos diferencia dos outros animais. 

(RIDLEY, 1997, p. 249). 

 

Sem utilizar analogias animais no trato da territorialidade (RAFFESTIN, 1993, p. 161), 

temos que esta manifesta-se na complexidade de relações nos recortes de horizontalidade e 

verticalidade (SANTOS, 2006). Significa dizer que, pelo recorte de verticalidade, os grupos 

sociais estando em diferentes espaços físicos, podem estar interligados em uma simultaneidade 

tempo-espaço (CASTELLS, 2010; HARVEY, 1990) por intermédio das tecnologias digitais. Ao 

imprimir mudanças conforme a utilização individual e coletiva deste espaço, os grupos 

promovem a mudança social em uma “temporalidade particular que é a que vive a sociedade 

particular num dado momento.” (NICOLÁS, 1998, p. 85). Essas articulações espaço-temporais, 

que formam redes, não dependem de proximidade ou uniformidade para a sincronização, 

conforme Nicolás (1998), as minúcias passam para um segundo plano desde que se constituam 

códigos de comunicação e estes sejam cumpridos pelos envolvidos. Ainda segundo este autor, os 

analistas da sociedade em rede criticam a aura misteriosa que envolveria a criação de uma nova 

espécie de região, seria o caso dos “distritos industriais” (BECATTINI, 1992). 

Segundo Castells (2005, p. 445), as relações desenvolvidas através da internet, das 

tecnologias digitais, não são excludentes, as pessoas mantém as relações no mundo físico e 
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ampliam suas conexões inserindo-as em suas redes de relacionamentos virtuais. Essas ligações 

virtuais respondem às características dos indivíduos, aproximando-os de acordo com interesses 

em comum. Elas tendem à multiplicidade e à fluidez, conservando os vínculos físicos como 

“laços fortes” e aumentando rapidamente a quantidade de “laços fracos” (GRANOVETTER, 

1973). Os laços fracos, conforme Castells (2005), criam um tecido social extremamente 

diversificado, rico em troca de informações, com sinais de solidariedade, comunicação 

autorregulada e interação sustentada, gerando reciprocidade. As características mais marcantes 

dos integrantes das comunidades virtuais ou indivíduos conectados em uma comunicação 

estruturada (MATTELART, A.; MATTELART, M., 1997) são, na verdade dois extremos, 

estabelecem-se e extinguem-se com muita facilidade e rapidez. Porém existem fatores mais 

relevantes nas relações online. Além da capacidade de ultrapassar enormes distâncias com baixo 

custo e possuir natureza assincrônica, as comunidades virtuais propagam comunicação de massa, 

que é mesclada com a participação pessoal, como também, permitem uma participação 

distribuída em comunidades parciais. Grupos online “reforçam a tendência de privatização de 

sociabilidade – isto é, a reconstrução das redes sociais ao redor do indivíduo, o desenvolvimento 

de comunidades pessoais, tanto fisicamente, quanto on-line” (CASTELLS, 2005, p. 446). 

Nessas conexões online, considerando que a CMC (comunicação mediada por 

computador) “acelera as maneiras pelas quais as pessoas operam nos centros de comunidades 

parciais e pessoais, alternando rápida e frequentemente entre grupos de vínculos” (PUTNAM, 

2000, p. 184), percebe-se o potencial de ampliação da difusão de informação nessas relações. E, 

tendo em vista que a base de uma sociedade de informação não está na produção de valores 

materiais, e sim valores informacionais (MASUDA, 1983), a conversão do conhecimento tácito 

em conhecimento explícito, a externalização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) do conhecimento 

na sociabilidade virtual, pode ser considerada como diferencial de confiança nos processos 

comunicacionais das redes organizacionais. Neste sentido, é interessante lembrar a visão de 

Morrison (2008) sobre a funcionalidade dos gatekeepers of knowledge (ZEEGERS; BARRON, 

2010), que gerenciam os ativos intelectuais (CADDY, 2000), na qual, estes se constituem uma 

pequena comunidade de indivíduos, que estão no centro de uma rede de informação, são 

superexpostos a fontes externas de informação e suas ligações com atores externos são em sua 

maioria informais. Considerando-se que, na visão de Putnam (1993, p. 180), as “instituições 
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colaborativas eficazes requerem habilidades interpessoais e confiança, mas essas habilidades e 

essa confiança também são inculcadas e reforçadas pela colaboração organizada”, a proposta dos 

gatekeepers of knowledge fortaleceria a ideia da confiança como elemento importante nos 

processos comunicacionais e de conhecimento. 

Há pouco tempo o conhecimento vem sendo estudado como vantagem competitiva no 

meio organizacional (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; NONAKA et al., 1997). Mas já se 

constata a multiplicidade das redes organizacionais que se apropriam do conhecimento 

compartilhado através de plataformas virtuais globais (KROGH, 2012). Em oposição a ideia das 

redes com perfil voltado ao bem público, existem iniciativas com enfoque direcionado ao retorno 

financeiro, temos como exemplo o Google Play Music (música), Kindle (livros), Uber 

(mobilidade). Nos projetos para o bem comum com acesso gratuito, entre tantos outros, cita-se o 

conhecido Linux, sistema operacional, como o Windows da Microsoft, grátis e com código 

aberto, qualquer pessoa ou organização pode customizá-lo. O Linux foi concebido pelo finlandês 

Linus Torvalds, e desenvolvido com participação virtual de programadores localizados no 

mundo todo como ajuda coletiva. 

Nesta ajuda coletiva os próprios elementos da comunidade promovem a manutenção do 

equilíbrio nas relações, na medida em que a “honestidade e confiança lubrificam as inevitáveis 

fricções da vida social” (PUTNAM, 2000, p. 143). No mesmo sentido, nas relações com clientes, 

Lundvall (2016) assevera que organizações não confiáveis não atraem clientes, mesmo 

“oferecendo soluções técnicas avançadas [...] Isso irá neutralizar qualquer tendência à trapaça. 

Um aspecto importante de uma estratégia de produção será construir um relacionamento 

caracterizado pela confiança mútua com os usuários” (LUNDVALL, 2016, p. 34). “Sob esse 

ponto de vista, novas comunidades emergem cujos participantes podem ser julgados se eles 

aderem aos deveres implícitos pela parrhesia6. O discurso sob parrhesia centra-se na narração da 

verdade a serviço da comunidade” (GILEWICZ; ALLARD-HUVER, 2013, p. 217). 

 

O conhecimento compartilhado passa a ser especialmente decisivo para moldarmos um 

futuro coletivo que reflita valores e objetivos comuns. Precisamos de uma visão 

compartilhada abrangente e global sobre como a tecnologia tem mudado nossas vidas e 

mudará a das gerações futuras, e sobre como ela está remodelando o contexto 

econômico, social, cultural e humano em que vivemos. (SCHWAB, 2016, p. 12). 
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Metodologia 

 

Em conformidade com Gil (2008), a metodologia aplicada tem uma abordagem 

quantitativa de natureza aplicada, com a classificação exploratória e descritiva e em relação aos 

procedimentos, a pesquisa está classificada como documental, realizada em artigos, livros e 

trabalhos acadêmicos disponíveis tanto em plataformas virtuais, como em bibliotecas. 

Salientando que foi utilizada tradução livre em todas as citações com originais em outro idioma. 

6 A palavra “parrhesia” [...] refere-se a um tipo de relação entre o falante e o que ele diz. Pois na parrhesia, o orador 

torna manifestamente claro e óbvio que o que ele diz é sua própria opinião. E ele faz isso evitando qualquer tipo de 

forma retórica que encobre o que ele pensa” (Foucault, 1983, p. 3). 
 

Como complemento deste trabalho serão apresentados alguns dados de um trabalho de 

dissertação em curso, mais especificamente, resultados da pesquisa bibliométrica (GUEDES; 

BORSCHIVER, 2005) da base de dados Web of Science (WoS). 

A investigação sobre as relações entre TICs, comunicação e confiança faz parte de um 

trabalho de dissertação de um dos autores, que em fase inicial de desenvolvimento. Apesar das 

limitações inerentes ao estágio inicial do trabalho citado, utiliza-se, como apoio ao presente 

artigo, dados referente a pesquisa bibliométrica, na qual investiga-se a relação entre comunicação 

e confiança. A análise bibliométrica busca mensurar de maneira quantitativa, por meio de uma 

base de dados, a produção científica que relaciona os elementos principais deste trabalho, a partir 

das variáveis relação com o tema proposto, relevância dos estudos, citações, datas de publicação 

e origem. 

Utilizando-se 2 etapas do processo ProKnow-C (Knowledge Development Process – 

Constructivist) (ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013), sendo a primeira, a escolha do conjunto 

bibliográfico, foi efetuada na base de dados Web of Science. Esta é a base de dados de origem do 

JCR (Journal Citation Report), ou seja, base para a produção do fator de impacto dos periódicos 

(LACERDA; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S., 2012), disponibilizada aos estudantes das Instituições 

de Ensino Superior, por meio do portal de periódicos CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na segunda etapa, análise bibliométrica: 

salientam-se quantitativamente dados estatísticos do portfólio da primeira etapa, seguindo a 

contagem dos parâmetros: publicações, autores, citações, periódicos. A busca contempla as áreas 
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de comunicação e ciências multidisciplinares, com a utilização dos termos “communication” e 

“trust”, utilizando o boleador “AND”. Como estratégia de busca foi aplicado filtro para 

recuperação de publicações científicas com os termos pesquisados citados apenas nos títulos, em 

conformidade com o problema de pesquisa (ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013). Os  

resultados, a partir de uma análise que abrange o número de citações, o alinhamento dos títulos e 

palavras-chave com o tema e a leitura das publicações, indicam o interesse nesta correlação 

desde 1956, meados da década da prosperidade nos EUA (LINDOP; CAPUA, 2010), até início 

de 2018. 

 

Pesquisa e Análise 

 

Considerando a estruturação dos construtos apresentados na pesquisa bibliográfica, 

procurou-se identificar os autores com maior correlação de trabalhos com o tema central SRI. 

Desta forma, apesar de não retornar, no levantamento de dados, trabalhos com a relação 

específica proposta, os resultados acima citados evidenciam a influência da confiança nos 

processos de comunicação, mediada ou não por computador. 

Apesar da amplitude do espaço de tempo, apenas 51 pesquisadores efetuaram essa 

associação de palavras no título de seus trabalhos, sendo que um dos trabalhos que retornaram da 

busca refere-se a uma carta resposta e foi desconsiderado. O primeiro trabalho publicado, 

“Confiança interpessoal como um fator na comunicação”, trata da tendência do receptor em 

distorcer menos as informações repassadas por pessoas em que confiam”. A próxima publicação 

atrelando as palavras citadas deu-se após mais de uma década, tratando de assuntos semelhantes, 

cujo título é “Confiança interpessoal na comunicação de pequenos grupos”, interrompendo então 

as publicações até o ano de 1989. 

A metade dos resultados encontrados relaciona comunicação e confiança a interação 

social em ambiente virtual, mostrando o crescente interesse dos pesquisadores nas interações 

humanas “nas redes como formas fundamentais de sociabilidade” (CASTELLS, 2003, p. 107). Já 

os trabalhos com enfoque no ambiente organizacional representam 18% do total e todos, 

identificados na fase preliminar da presente pesquisa, indicam a influência da confiança como 

fator positivo nas relações organizacionais. Para as empresas, conforme Castells e Cardoso 
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(2005), a confiança nas instituições de produção de conhecimento é um dos importantes 

elementos na busca da melhoria contínua de seus segmentos de P&D, o que justifica o interesse 

da sociedade, da academia e de seus apoiadores nos estudos que envolvem os aspectos de 

habilidades interpessoais e confiança (PUTNAM, 1993). 

Percebeu-se que as publicações deixaram de figurar unicamente em periódicos da 

categoria “comunicação” a partir de 2004, ganhando espaço nas áreas de negócios e sociedade. O 

gradual aumento dos estudos relacionados a comunicação e confiança retratam a preocupação 

com a instabilidade na economia mundial, com a queda da produção e do consumo nos EUA, a  

partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, naquele país. Neste período o 

presidente, George W. Bush, conclamou ao povo a “guerra contra o terror [...] e evidenciou em 

seu discurso os valores do american way of life: democracia, liberdade, igualdade, confiança nas 

instituições e patriotismo” (SILVA, 2015, p. 52). Quadro agravado pela crise financeira 

internacional de 2007-2008 chega aos EUA com o fechamento do banco de investimento 

Lehman Brothers, causado por problemas com “procedimentos adotados em relação à 

multiplicação da concessão de hipotecas de alto risco ("subprime mortgages")” (RICUPERO; 

BRESSER-PEREIRA; OCAMPO; NASSIF, 2008). 

No período apresentado com maior quantidade de publicações, ano de 2016, houve 

registro de 9 artigos, seguido do ano de 2015, com 7 e o ano de 2017 com 5 publicações. 

Observou-se uma atuação mais frequente de pesquisadores da Alemanha em 2016, em um bom 

ano para a economia alemã, cuja “taxa de crescimento trimestral [...] mais que dobrou nos 

últimos três meses do ano, empurrando a maior economia da Europa para seu melhor ano de 

expansão anual desde 2011” (KHAN, 2017). Por outro lado, em 2017 os EUA têm mais 

frequência nas publicações, entre elas um estudo de Diana C. Sisson (2017), especialmente 

interessante para a presente pesquisa, com o título “Inauthentic communication, organization- 

public relationships, and trust: A content analysis of online astroturfing news coverage”. Essa 

autora apresenta para discussão o astroturfing, uma prática que promove um público simulado 

em um pseudo-acontecimento como influenciador da opinião pública. Astroturfing é um 

elemento dificultador no processo de construção da confiança e tratado na legislação de alguns 

países como crime (MALBON, 2013). 
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Os trabalhos que relacionam os termos “confiança” e “comunicação” com maior 

aderência ao tema da pesquisa, constam, de maneira resumida, no Quadro 1.
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Quadro  1 – Autor, ano número de citações e tema 

Nº AUTOR ANO Nº DE 

CITAÇÕES 

 

TEMA 

 

1 

 

McCormack, K. 

 

2018 

 

0 

Análise do uso das TICs no desenvolvimento de relacionamentos, 

laços fortes e fracos, confiança e pertencimento em uma comunidade 

de mountain bikers 

 

2 

 

Sisson, Diana C. 

 

2017 

 

1 

Discussão sobre confiança nas relações organização-público online a 

partir da prática do astroturfing, comunicação não autêntica como 

estratégia em notícias online. São abordadas estratégias de rede e de 

positividade como boas associações. 

 

3 

Bendtsen, K.M.; 

Uekermann, F.; 

Haerter, J. O. 

 

2016 

 

0 

Por meio do Jogo de Especialistas simula-se um ambiente 

organizacional no qual observa-se que a colaboração e auto- 

organização de uma rede de confiança que facilita a comunicação e o 

fluxo de informações. 

 

 

4 

 

 

Blöbaum, B. 

 

 

2016 

 

 

0 

Tratando da confiança em ambiente virtual, é classificado e 

caracterizado aquele que está em posição de confiança como ‘trustee’ 

e como ‘trustor’. Elencam-se características da confiança, situações 

de comunicação, elementos pertencentes ao trustor que influenciam a 

confiança, etc. Afirma-se que aquele que pratica uma ação arrisca algo 

e se torna vulnerável e dependente do trustee. 

 

5 
Mazzei, A.; 

Ravazzani, S. 

 

2015 

 

2 

A partir da crise financeira de 2008 são analisadas estratégias de 

comunicação de risco e relacionamentos de confiança em empresas 

italianas. 

6 
Engdahl, E.; 

Lidskog, R. 
2014 19 

Discute-se o caráter emocional da confiança a partir de comunicações 

de risco e confiança pública. 

7 Quandt, T. 2012 12 
Nível de confiança na mídia e nas autoridades públicas a partir da 

possibilidade de manipulação. 

8 
Hong, S. Y.; Rim, 

H. 
2010 20 

A percepção de responsabilidade social, corporativa e de confiança nos 

sites de organizações sob a ótica dos clientes. 

 

9 

Ratan, R.A.; 

Chung, J. E.; 

Shen, C.; et al. 

 

2010 

 

25 

Análise da confiança em relação as instituições sociais online, 

autorrevelação, modo de comunicação e privacidade de mensagens em 

um jogo online com grande número de participantes. 

 

10 

 

Maoz, I.; Ellis, 

D.G. 

 

2008 

 

23 

Por meio de reuniões estruturadas e controladas entre um grupo de 

palestinos e israelenses judeus são analisadas soluções de 

comprometimento integrativo mediadas pela confiança, utilizando 

modelagem de equações estruturais. 

 

11 
Walther, JB; 

Bunz, U 

 

2005 

 

96 

Estuda-se a correlação entre confiança e gosto em grupos de 

estudantes universitários, por meio de CMC com regras a serem 

seguidas, o que aumentou a confiança e reduziu as incertezas. 

 

12 
Henderson, S; 

Gilding, M 

 

2004 

 

89 

Busca-se explicar o desenvolvimento de confiança na comunicação 

online pelo pré-compromisso, autorrevelação e autorrevelação 

recíproca. 

 

13 

 

MELLINGER, 

GD 

 

1956 

 

0 

Por meio de um questionário aplicado em um laboratório de pesquisas, 

discute-se os impactos da confiança em um processo comunicacional, 

e fatores que influenciam na criação de uma barreira de comunicação, 

sendo o status dos envolvidos e a natureza da comunicação. 
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Dos trabalhos mais relevantes elencados acima, enquadram-se apenas na área de 

pesquisa de Comunicação os números 4, 7, 10, 11, 12 e 13 e somente na área de Ciência e 

Tecnologia o nº 

3. Estão classificados concomitantemente nas áreas de Comunicação e Sociologia o nº 1,  

História e Filosofia da Ciência o nº 6, Ciência da Informação e Biblioteconomia o nº 9, e na área 

de Negócios e Economia os números 2, 5 e 8. Considerando a soma de 6 trabalhos exclusivos da 

área de pesquisa Comunicação e 3 classificados em Negócios e Economia e Comunicação, 

simultaneamente, infere-se que existe maior interesse no aprimoramento da interação social e 

menor interesse do segmento empresarial quanto ao aspecto subjetivo dos processos 

comunicacionais. 

Na análise dos grupos de mountain bikers (1), o compartilhamento de interesses e a troca 

de informações, sustentados pela confiança recíproca estão em conformidade com a visão de 

Storper (2011). No mesmo sentido, os trabalhos 5, 8 corroboram a interpretação de LUNDVALL 

(2016), quando indica a construção da confiança recíproca com os usuários, como uma estratégia 

de relacionamento organizacional. 

No artigo 4, 6, 10 e 11 encontra-se uma discussão sobre confiança com uma 

aproximação sociocultural, em uma perspectiva mais ajustada com a ‘cooperatividade humana’ 

discutida por Ridley (1997). Alinhado com o pensamento deste mesmo, autor está o estudo 12, 

no qual os autores associam reputação à confiança. 

Em um jogo realizado em rede e simulando um ambiente organizacional, no trabalho 3 e 

9, pode-se atribuir ao capital social, que é formado por uma sociodiversidade configurada em 

inúmeros participantes (CASTELLS, 2010; HARVEY, 1990; PUTNAM, 2000; SANTOS, 

2001), a construção da confiança e esta como sendo o elemento facilitador de comunicação e do 

fluxo de informações. 

De outra forma, a ausência de confiança foi registrada como fator desfavorável ao 

processo comunicacional no trabalho 2, 7 e 13. Evidenciando, ainda, que a publicação 2 trata o 

mesmo tema que Gilewicz e Allard-Huver (2013), o astroturfing. 

Importa, ainda, considerar essa prática nas discussões sobre a comunicação entre 

os atores do SRI, na medida em que a imagem dos elementos do sistema está 

constantemente sujeita aos humores do mercado. Pois “uma reputação se forma a partir  
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de redes de associações cognitivas [...] partir da exposição cumulativa de um grupo a 

estímulos sensoriais” (RIEL; FOMBRUN, 2007), afetando o nível de confiança na 

comunicação entre os atores de um sistema. 

 

Considerações Finais 

 

Os postulados sobre processos construídos socialmente contribuem para 

entendimentos no sentido de que é determinante ter em mente a abrangência do conceito 

de processos comunicacionais, mormente na formação reticular organizacional, pois as 

organizações são, por natureza, dependentes de conexões sociais, especialmente na visão 

sistêmica da Era Informacional. O uso eficiente das redes de informação e comunicação 

é um diferencial nos processos comunicacionais em todas as escalas, inclusive nas 

interações nos Sistemas de Inovação. 

No entanto, em se tratando de SRI, o desenvolvimento adequado e a otimização 

destes processos entre os atores, somados ao fato de que a pesquisa não apresentou 

retorno de publicações acadêmicas que relacionam diretamente a confiança aos 

processos comunicacionais no ambiente de SRI, são fatores que indicam a necessidade 

de estudos mais aprofundados, especificamente seu aspecto subjetivo. 

Com efeito, os resultados das pesquisas desenvolvidas neste trabalho em 

conjunto com os resultados da pesquisa bibliométrica mencionada acima, apontam a 

confiança como fator significativo no sucesso das interações comunicacionais, mediadas 

ou não. Este pensamento sobre a mediação abre espaço, inclusive, para que, em uma 

abordagem futura, estudos examinem mais detalhadamente as possibilidades que as  
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tecnologias de informação e comunicação apresentam como ferramenta de 

reconfiguração da amplitude de escala tratada nos Sistemas de Inovação. 

Como primeira limitação desta pesquisa, consideramos que os assuntos 

abordados foram tratados de maneira breve dada a amplitude e as possibilidades de 

discussões, tendo em vista a necessidade de desenhar um cenário mais abrangente e 

introdutório para um exame mais detalhado sobre as especificidades do assunto. 

A segunda limitação refere-se a pesquisa bibliométrica apresentada, visto que 

está em fase de desenvolvimento e foi utilizada, até o momento, apenas uma base de 

dados. Todavia, quando concluída, fará parte de um trabalho futuro, servindo como 

ponto de partida para estudos relacionados ao fator confiança nas ações entre os agentes 

que representam os atores de um SRI. 

Em atendimento ao objetivo deste trabalho, entende-se que, a partir do exposto, o 

elemento confiança é uma variável a ser considerada na busca de eficácia nos processos 

comunicacionais do SRI, posto que, está inserido na relações sociais mediadas pelo 

elemento facilitador das TICs ou não. 

Como trabalho futuro pretende-se analisar os atores do SRI de Curitiba com 

relação aos elementos de comunicação e confiança entre eles. 

 

Referências 

 

BECATTINI, Giacomo. Le district industriel: milieu creatif. In: Espaces et sociétés: 

restructurations économiquese territoires. Paris: L’Harmattan, 1992. 

 

BRACZYK, Hans-Joachim, COOKE, Philip N, HEIDENREICH, Martin. Regional 

innovation systems: the role of governances in a globalized world. (1998) UCL Press. 

Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?hl=pt- 

PT&lr=&id=gT0AMUZYgy0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Regional+innovation+systems:+t

he+role+of+governance+in+a+globalized+world&ots=w3WrZrvlP6&sig=PrrKZ8OM1ph

bJJXY9F5beX TrmFg#v=onepage&q=trust&f=false>. Acesso em: 27 mai. 2018. 

 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&amp;lr&amp;id=gT0AMUZYgy0C&amp;oi=fnd&amp;pg=PR7&amp;dq=Regional%2Binnovation%2Bsystems%3A%2Bthe%2Brole%2Bof%2Bgovernance%2Bin%2Ba%2Bglobalized%2Bworld&amp;ots=w3WrZrvlP6&amp;sig=PrrKZ8OM1phbJJXY9F5beXTrmFg%23v%3Donepage&amp;q=trust&amp;f=false


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. 

 

 
192 

 

 

 

CADDY, Ian. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities. Journal of 

Intellectual Capital, 1(2), 129–146, 2000. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1108/14691930010377469>. 

Acesso em: 09 mai. 2018. 
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A INDÚSTRIA E A SOCIEDADE DE CONSUMO NO CONTEXTO DO 

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

INDUSTRY AND THE CONSUMER SOCIETY IN THE CONTEXT OF 

CONTEMPORARY CAPITALISM 

 

Cristiane Pizzolatto1 

Edilson Pontarolo2 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre a sociedade de consumo, realizado por 

meio de revisão de literatura, como parte do referencial teórico de pesquisa em andamento. 

O objetivo é analisar a formação da sociedade de consumo e suas artimanhas em prol do 

capitalismo contemporâneo, bem como, a influência do desenvolvimento tecnológico e dos 

métodos de produção no poder da indústria que movimenta o ciclo “produção, venda e 

descarte”. Apresenta-se neste estudo reflexões acerca de conceitos que caracterizam o 

termo “sociedade de consumo”, pontuam-se aspectos relevantes que caracterizam a 

influência da tecnologia e de métodos de produção no desenvolvimento industrial, discute-

se a visão determinista e crítica da filosofia em relação ao desenvolvimento da tecnologia e 

relacionam-se métodos utilizados pela sociedade de consumo para induzir o sujeito ao 

consumismo. Conclui-se que o desenvolvimento tecnológico facilita à indústria uma 

produção variável e crescente, que com o objetivo de obter lucros cada vez maiores, é quem 

possui maior interesse em incentivar o consumismo. A obsolescência programada, a 

propaganda e a facilidade de crédito são métodos que influenciam o sujeito a se tornar 

consumista, mesmo que involuntariamente. 

 

Palavras-chave: Sociedade de consumo.  Consumismo. Desenvolvimento tecnológico. 

Desenvolvimento Industrial. Obsolescência programada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Especialista em Ensino da Matemática e Pedagogia Escolar, docente permanente da Rede 

Estadual de Ensino – Núcleo de Pato Branco – PR, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional da UTFPR, Campus Pato Branco. 

crispizzolatto@gmail.com 
2  Doutor em Informática na Educação pela UFRGS. Professor do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional da UTFPR, Campus Pato Branco. 

epontarolo@utfpr.edu.br 



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. 

 

 
200 

 

 

 

 

 

Abstract: This article presents a study on consumer society, carried out by means of 

literature review, as part of the theoretical background of an ongoing research work. The 

objective is to analyze the formation of the consumer society and its tricks in favor of 

contemporary capitalism, as well as the influence of technological development and 

production methods on the power of industry that drives the “production, sale and disposal” 

cycle. This paper presents reflections on concepts that characterize the term "consumer 

society", highlights relevant aspects that characterize the influence of technology and 

production methods on industrial development, discusses the deterministic and critical view 

of the philosophy in relation to the development of technology and relate methods used by 

the consumer society to induce the subject to consumerism. It is concluded that 

technological development facilitates to industry a variable and increasing production, that 

with the objective of obtaining greater and greater profits, it is who has more interest in 

encouraging the consumerism. Planned obsolescence (“built-in obsolescence”), advertising, 

and credit facility are methods that influence people to become consumerist, even if 

unintentionally. 

 

Keywords: Consumer society. Consumerism. Technological development. Industrial 

Development. Planned obsolescence. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O interesse por este estudo iniciou-se a partir de observações direcionadas à 

sociedade de consumo, na qual o desejo pela aquisição do que é supérfluo e excedente 

expande-se progressivamente e a satisfação de necessidades gera, automaticamente, outras 

necessidades. Este ciclo que não se esgota, alimentado pelo desenvolvimento da tecnologia 

e de métodos de produção, eleva a quantidade e variedade de produtos satisfazendo o 

sistema capitalista e colocando em risco a sustentabilidade, ou seja, as condições de 

manutenção de condições ambientais à sobrevivência das gerações futuras.  

Atualmente, é difícil fazer uma lista de compras com os itens que realmente são 

necessários. Será que um sujeito precisa de alimento tanto quanto de um smartphone novo? 

A sociedade de consumo apoia-se em um complexo esquema no qual a publicidade, a 

obsolescência programada e acelerada e as formas facilitadas de crédito nutrem o 

capitalismo contemporâneo, transformando consumidores em consumistas insaciáveis. 
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Bauman (2008) afirma que os seres humanos consomem para sobreviver, 

satisfazendo suas necessidades básicas a partir do consumo de produtos necessários à sua 

sobrevivência. Porém, a busca incessante pela felicidade transforma o consumo necessário 

em consumismo descontrolado, o qual Baudrillard (2008) afirma ser a transformação do 

consumo por necessidade em consumo por posição social ou status. A “felicidade” 

proporcionada pelo consumo é provisória, pois na lógica do consumismo até mesmo os 

bens ditos permanentes são produzidos para serem consumidos, não para permanecerem. O 

consumismo está intimamente ligado à aceleração programada do ciclo de consumo. 

Utilizando-se destas definições, Barbosa (2010) caracteriza a atual sociedade de consumo, a 

qual procura-se compreender no decorrer do artigo. 

O ciclo “produção, venda e descarte” gerado por esta sociedade é nutrido por uma 

série de paralelos. Neste estudo, pontua-se o desenvolvimento industrial, especificado por 

Leite (1994), quando esclarece os métodos utilizados pela indústria para aumentar a 

produção a qualquer custo; o avanço tecnológico, analisado por Marx e Smith (1994) e 

Feenberg (2013a) em uma visão determinista que vê a tecnologia como parte da 

humanidade e por Feenberg (2013b) que reconhece as consequências catastróficas do 

desenvolvimento tecnológico a partir da teoria crítica. Estes conceitos apresentam-se na 

primeira seção deste trabalho, com o objetivo de dar-lhe respaldo teórico e alicerce à sua 

estrutura. 

Uma reflexão geral sobre a sociedade de consumo na era da tecnologia digital 

também é apresentada nesta seção. 

A segunda seção procura pontuar as artimanhas que nutrem o capitalismo 

contemporâneo, descritas por Bauman (2004, 2008, 2011) e Latouche (2009) como formas 

de introduzir todos os sujeitos, independente da classe social, gênero ou idade, na sociedade 

de consumo, fazendo com que suas escolhas sejam manipuladas de acordo com os 

interesses do sistema capitalista vigente, voltado ao crescimento pelo crescimento, indicado 

por Latouche (2009) como responsável pela criação de consumistas influenciados por 

propagandas encantadoras, facilidades de crédito e vítimas da obsolescência programada e 

acelerada.  
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A terceira seção apresenta as considerações finais. 

Resultado de pesquisa bibliográfica, apresenta-se desta forma uma breve reflexão 

teórica, com o objetivo de compreender a influência do desenvolvimento tecnológico e dos 

métodos de produção no poder da indústria que faz girar o ciclo produção, venda e descarte 

e analisar a formação da sociedade de consumo e suas artimanhas em prol deste sistema.  

 

Sociedade, tecnologia e consumo 

 

Consumir é inevitável, fundamental para satisfazer as necessidades básicas, garantir 

a qualidade de vida, além de estimular a economia e gerar emprego e renda. Bauman 

(2008) afirma que o consumo é algo banal, até mesmo trivial, é uma atividade que se faz 

todos os dias. É uma condição, um aspecto, permanente e irremovível, sem limites 

temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que os 

humanos compartilham com todos os outros organismos vivos. 

Sendo assim, indiferente da época, consumir faz parte da sobrevivência e evolução 

de qualquer sociedade, porém, apenas a sociedade moderna é chamada de sociedade do 

consumo. Isso se caracteriza pelo fato dessa sociedade “sinalizar para algum tipo de 

consumo particular ou para um tipo de sociedade específica com arranjos institucionais, 

princípios classificatórios e valores particulares” (BARBOSA, 2010, p. 8). 

O consumo particular que caracteriza essa sociedade definida por Barbosa (2010), é 

esclarecido por Baudrillard (2008) quando o autor refere-se ao objeto como um signo3 que 

apenas tem sentido em uma relação abstrata com outros signos, passando a ser um objeto de  

 

                                                 
3 O objeto-signo, segundo Baudrillard, é um instrumento para manter e concretizar relações de consumo e de 

diferenciação social adveniente. Não é o simbolismo deste objeto-signo nem sua utilidade que lhe dão sentido. 

O estímulo para sua aquisição se dá a partir de um conjunto de conotações e propriedades que lhe diferencia 

de outros objetos, conferindo os mesmos atributos a seu usuário. Não se consome o objeto em si, pela sua 

utilidade, e sim pelo que ele representa, pela sua capacidade de diferenciar, de remeter o consumidor a uma 

determinada posição, a um determinado status. Daí a característica sígnica do objeto, que engloba o valor de 

troca e o valor de uso do mesmo, sendo preponderante a eles. Assim, vigora uma classificação dos indivíduos 

atrelada à constante renovação do material distintivo (objeto de consumo) e seu respectivo uso (TOALDO, 

1997 p. 90). 
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consumo e não mais de acúmulo ou de satisfação de necessidades, como outrora. Para o 

autor, o consumo não mais se alicerça sobre o princípio da realidade ou da necessidade, a 

sua lógica é inteiramente abstrata, “tudo é signo, signo puro. Nada possui presença ou 

história [...]” (BAUDRILLARD, 2008, p. 208). 

Bauman (2008) associa esta sociedade de consumo ao consumismo, que está aliado 

não tanto à satisfação de necessidades, mas à busca constante da felicidade, a um volume e 

uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a 

rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-la. 

Neste sentido, tanto Bauman (2008) como Baudrillard (2008), a partir de suas 

especificações, afirmam que a sociedade moderna é a sociedade do consumo, dos 

consumidores ou do consumismo que “está preenchendo uma função acima e além daquela 

de satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais 

grupos sociais” (BARBOSA, 2010, p. 14). 

O surgimento dessa sociedade de consumo descrita por Barbosa (2010), 

especificada por Bauman (2008) e Baudrillard (2008) e que aos poucos foi sendo nutrida 

por uma economia tendenciosa de crescimento pelo crescimento e impulsionada pelo ciclo 

“produção, venda e descarte” tem forte influência no poder de produção industrial, que 

através do desenvolvimento tecnológico e de métodos de produção, aumentou e variou sua 

produtividade. 

A luta pelo aumento na produtividade industrial em prol do acúmulo de capital não 

é recente. Leite (1994) esclarece que a partir de 1910, reformulações na organização 

industrial e sua forma de trabalho e produção com este viés ficaram registrados na história. 

Neste período, queixosos pelas condições de trabalho, os operários mostravam-se resistente 

através de movimentos grevistas e paralisações, fazendo com que a produção e o 

rendimento das empresas decaíssem. Desde então, métodos de produção como o 

taylorismo 4  e o fordismo5  elevaram os índices de produção e renovaram totalmente o 

mecanismo de produção da mais-valia6, repercutindo sobre a acumulação de capital  

                                                 
4 As principais características do taylorismo, segundo Leite (1994) são: a racionalização da produção, a 

economia de mão-de-obra, o aumento da produtividade no trabalho, o corte de gastos desnecessários de 
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baseado na produção em massa. O novo modo de acumulação pressupôs também novas 

formas de consumo. 

Desta forma, o incentivo ao consumo passa a ser uma emergente preocupação da 

indústria, que ao adotar métodos de produção, como o fordista, distribui parte dos ganhos 

da produtividade entre os funcionários. Em parceria com o Estado - com variações de país 

para país – criam-se sistemas para o equilíbrio econômico através de Proteção Social7, que 

dão poder de compra à população e historicamente, atribuem um grande passo para o 

desenvolvimento econômico (LEITE, 1994). 

A partir da década de 1960, o crescimento dos movimentos sociais em todo o 

mundo tornou as organizações tayloristas/fordistas, cujo aumento da produtividade estava 

baseado na elevação dos ritmos de trabalhos, ineficazes, porém, o avanço tecnológico 

permitiu o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho e de produção, reduzindo o 

tempo e aumentando o controle de qualidade e diversidade das mercadorias (LEITE, 1994). 

A diversidade favorecida pelo avanço tecnológico justifica o poder que a tecnologia 

tem frente às mudanças da cultura social. Computadores, aparelhos de televisão, aviões a 

jato, armamento nuclear, antibióticos, pílula contraceptiva, transplantes de órgãos e 

engenharia biogenética são exemplos de tecnologias que influenciaram significativamente 

milhões de pessoas que vivem hoje (MARX; SMITH, 1994). 

Os autores afirmam que: 

 

                                                                                                                                                     
energia e de comportamentos supérfluos por parte do trabalhador e acabar com qualquer desperdício de 

tempo. A organização foi hierarquizada e sistematizada e o tempo de produção passou a ser cronometrado. 
5 O fordismo, diferentemente do taylorismo, permite a socialização dos trabalhadores que ficam dispostos na 

linha de produção. Suas principais características são: submissão dos trabalhadores à velocidade da linha de 

produção por meio do trabalho dividido, repetitivo, contínuo e em cadeia (LEITE, 1994). 
6 Sendo a força de trabalho uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de vida necessários à sua 

subsistência, se este trabalhar além de um número de horas, estará produzindo um valor a mais, um valor 

excedente, sem contrapartida, denominado por Marx de mais-valia. A taxa de mais-valia é a relação entre a 

mais-valia e o capital variável (salários) e define o grau de exploração sobre os trabalhadores. Mantendo-se 

inalterados os salários reais, a taxa de mais-valia tende a elevar-se quando a jornada ou a intensidade do 

trabalho aumentam (SANDRONI, 1992, p. 201). 
7  Nas primeiras décadas do século XX, a sociedade encontrava-se marcada pelas relações de trabalho 

assalariado oriundos do processo de industrialização como as mudanças técnico-organizacionais de recorte 

taylorista/fordista na esfera da produção e as frequentes reivindicações do movimento operário. O paradigma 

vigente passou a não dar conta da compreensão dos fenômenos sociais. Estruturou-se, então, um Estado 

financiador e promotor do bem-estar social, garantidor do crescimento econômico e de um mínimo de padrão 

de vida para os cidadãos, o chamado Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social. Desse modo, o Estado 

passou a se responsabilizar pela organização e gestão da proteção social (PERUZZO, 2007). 
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 (...) o automóvel criou o subúrbio. A bomba atômica privou o Congresso do seu 

poder de declarar guerra. A colhedeira mecânica de algodão provocou a migração 

de trabalhadores agrícolas negros do sul para cidades do norte. Os robôs 

colocaram os metalúrgicos fora do trabalho. A pílula produziu uma revolução 

sexual. Em cada caso, um evento complexo faz parecer (demonstrar) o resultado 

inevitável e surpreendentemente louvável de uma inovação tecnológica (MARX; 

SMITH, 1994, p. XI). 

 

 

Para os autores, essa visão determinista do desenvolvimento tecnológico pressupõe 

que a partir do momento em que uma invenção é introduzida na sociedade, ela assume vida 

própria e seu funcionamento e desenvolvimento são responsáveis pela estruturação de toda 

a ordem social.  

Neste mesmo viés, Feenberg (2013a, p. 59) salienta que “os deterministas acreditam 

que a tecnologia não é controlada humanamente, mas que, pelo contrário, controla os seres 

humanos, isto é, molda a sociedade às exigências de eficiência e progresso”. O autor 

acrescenta ainda que “os deterministas tecnológicos usualmente argumentam que a 

tecnologia emprega o avanço do conhecimento do mundo natural para servir às 

características universais da natureza humana, tais como as necessidades e faculdades 

básicas”. 

Feenberg (2013a) é enfático ao afirmar que esta linha filosófica vê a tecnologia 

enraizada na natureza do homem, no entanto, não é ela que precisa ser adaptada às 

necessidades humanas, mas ao contrário, o homem precisa adaptar-se à tecnologia.  

Frente às demais discussões referentes à perspectiva contemporânea de filosofia da 

tecnologia, Feenberg (2013a) pontua ainda o instrumentalismo, na qual “a tecnologia é 

simplesmente uma ferramenta ou instrumento com que a espécie humana satisfaz suas 

necessidades” (p. 58), o substantivismo, que traz consigo o mesmo caráter de crenças 

religiosas afirmando que ao optar pelo uso de uma tecnologia, assume-se um modo de vida 

mais eficiente, um estilo de vida diferente, e por fim a teoria crítica, no qual admite 

enquadrar-se. 
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Conforme afirma Feenberg (2013a), a teoria crítica da tecnologia “reconhece as 

consequências catastróficas do desenvolvimento tecnológico [...] mas ainda vê uma 

promessa de maior liberdade na tecnologia” (p. 61). Para o autor, o problema não está na 

tecnologia, mas na forma com que os homens lidam com ela. Interpretando as demandas da 

contemporaneidade, o autor idealiza o desenvolvimento da tecnologia moderna como: 

 

[...] uma tecnologia que respeite o meio ambiente, aplicações da tecnologia 

médica que respeitem a liberdade humana e a dignidade, planejamentos urbanos 

que criem espaços ricos e adequados para as pessoas, métodos de produção que 

protejam a saúde dos trabalhadores e ofereçam espaços para o aprimoramento da 

sua inteligência, e assim por diante (FEENBERG, 2013b, p. 87). 

 

Porém, o desenvolvimento tecnológico, guiado pelas mãos humanas, nem sempre 

caminha em direção à ventura. A tecnologia moderna oferece riscos reais que Feenberg 

(2013b, p. 87) exemplifica comparando a represa no Reno e um cálice grego: “seria difícil 

de achar uma comparação mais tendenciosa. Sem dúvida, a tecnologia moderna é 

imensamente mais destrutiva que qualquer outra”, além de que, não se pode esquecer que 

sua fundamentação deriva de um ambiente capitalista focada na produção e consumo, no 

qual, todo e qualquer avanço tecnológico, por melhor e mais inovador que pareça ser, tem 

seu cunho voltado ao crescimento do capital paralelamente a um processo de concentração 

de riqueza e renda. 

 

As artimanhas da sociedade de consumo no capitalismo contemporâneo 

 

É justamente pelo desenvolvimento tecnológico estar imerso no ambiente 

capitalista, que levou a humanidade a desenvolver essa sociedade de consumo, que 

Latouche (2009) refere-se à sociedade “fagocitada” por uma economia cuja única 

finalidade é o crescimento pelo crescimento. O autor analisa o sujeito diante dessa 

sociedade e afirma que “a vida do trabalhador geralmente se reduz à vida de um biodigestor 

que metaboliza o salário com as mercadorias e as mercadorias com os salários, transitando 

da fábrica para o hipermercado e do hipermercado para a fábrica” (p. 17). 
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Esse sujeito, no qual se refere Latouche (2009), é vítima dessa sociedade de 

consumo, cuja oferta de produtos das mais variadas instâncias, frutos do desenvolvimento 

tecnológico, ludibria o consumidor criando novas necessidades e desejos por meio de 

artimanhas como a propaganda, a oferta de crédito e a obsolescência programada, 

induzindo-lhe a consumir de uma forma ou de outra. 

O mercado é movido pela contínua necessidade de adquirir um novo produto logo 

após a aquisição do anterior, seja pela sua desvalorização ou depreciação. A economia 

desenvolve-se a partir da produção, aquisição e descarte de coisas. É como se o 

desenvolvimento econômico de uma região fosse medido pela lata de lixo de seus 

habitantes. Neste sentido, Bauman (2008, p. 51) afirma que “a economia consumista se 

alimenta do movimento das mercadorias e é considerada em alta quando o dinheiro mais  

 

 

 

muda de mãos; e sempre que isso acontece, alguns produtos de consumo estão viajando 

para o depósito de lixo”. 

Para tanto, criam-se métodos a partir dos quais o consumidor adquira necessidades 

que antes não possuía, acredite ter condições financeiras para tal aquisição e queira ou 

precise renová-las constantemente.  

Latouche (2009), ao analisar as artimanhas da sociedade de consumo em prosseguir 

com sua ronda chamada por ele de “diabólica”, percebe que são utilizados: “a publicidade 

que cria o desejo de consumir; o crédito, que fornece os meios; e a obsolescência acelerada 

e programada dos produtos, que renova as necessidades deles” (p. 17-18). 
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Esses três itens são considerados pelo autor como verdadeiras “incitações-ao-

crime”, onde a sensação de liberdade e de poder ao possuir algo novo, desprezando o que já 

se possui, é nitidamente transmitida pela mídia por meio de propagandas encantadoras: 

novas mercadorias criam novas necessidades e desejos; a publicidade invade todos os 

espaços privados, coletivos e os programas televisivos manipulam inclusive as crianças que 

são mais frágeis e, portanto, mais visadas; as propostas variadas de crédito e parcelamento 

permitem a aquisição de produtos superfaturados mesmo sem possuir todo o dinheiro 

necessário para a compra e a obsolescência programada e perceptiva emite pouca 

durabilidade ou utilidade dos utensílios tornando inevitável sua substituição. Surge então o 

desejo, a facilidade e a necessidade de consumir, de possuir algo novo antes do necessário, 

de comprar coisas melhores ou mais bonitas, mais “modernas”, o “último” modelo, até 

surgir o seguinte. 

As propagandas destinadas inclusive ao público infantil incentivam a ir às compras 

antes mesmo de se saber ler e escrever. Apresentam produtos que estimulam a vaidade, o 

glamour, o culto ao corpo e à aparência, como se essa fosse a única forma de ser aceito pela 

sociedade. “Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo 

um direito e um dever humano universal que não conhece exceção [...] não reconhece 

diferenças de idade ou gênero e não faz concessões. Tampouco reconhece distinção de 

classe” (BAUMAN, 2008, p. 73). 

Essas propagandas invadem espaços públicos e digitais em toda e qualquer parte do 

mundo, atingindo todos os sujeitos que têm acesso à sociedade de consumo. Por não fazer 

distinção de classes, os mais pobres acabam por sacrificar suas necessidades básicas para  

adquirir objetos de consumo e evitar a humilhação e a “ridicularização” social (BAUMAN, 

2008).  

As formas e facilidades de pagamento, como o parcelamento em cartões de crédito, 

dão a impressão de que até mesmo o mais pobre tem condições de adquirir, por mais caros 

que sejam determinados produtos. Bauman (2011, p. 15) comenta que “a modernidade 

enalteceu o adiantamento da gratificação, na esperança de que essa gratificação fosse ainda 

gratificante quando o adiantamento chegasse ao fim; [...] se a caderneta de poupança era a 

epítome da vida moderna, o cartão de crédito é o paradigma da pós-modernidade”. 
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Mesmo recusando-se a entrar no jogo da sedução da sociedade de consumo, as 

pessoas que optaram por uma vida sem consumismo e sem cartão de crédito acabam sendo 

vítimas da obsolescência programada. 

A obsolescência programada é uma estratégia da indústria para diminuir o ciclo de 

vida dos produtos ou torná-los obsoletos, visando a sua substituição por novos, 

completando o ciclo da sociedade de consumo. O descarte é programado desde a concepção 

dos produtos, ou seja, as coisas já são feitas para durarem pouco. O desenvolvimento 

tecnológico, que torna obsoleto os produtos ao serem substituídos por modelos atualizados 

caracteriza a obsolescência técnica ou funcional e a obsolescência perceptiva ocorre quando 

novas versões de um determinado produto são lançadas ao mercado, como é o caso da 

moda, que induz o consumidor a atualizar ou adquirir novo produto.  

Esse tipo de estratégia não é recente. Existem registros desta forma de indução ao 

consumo já em 1924, quando os maiores fabricantes de lâmpadas de todo o mundo 

reuniram-se em Genebra e definiram que ninguém poderia comercializar lâmpadas com 

mais de 1000 horas de duração, sendo que as primeiras lâmpadas produzidas e 

comercializadas podiam ficar acesas por até 2500 horas. 

Segundo o documentário “Comprar, tirar, comprar - la historia secreta de la 

obsolescencia programada” dirigido por Cosima Dannoritzer, nesta reunião surgiu o 

primeiro acordo mundial que colocou em prática a obsolescência programada. Mesmo nos 

casos em que a depreciação do produto torna-o mais barato, ainda piora a relação financeira 

entre custo e benefício para o consumidor. 
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Bauman (2004) relaciona a obsolescência programada à fase “líquida” da era 

moderna, em que a vida individual se carrega de importância e passa-se a viver uma 

transitoriedade universal. O autor afirma que: 

 
Nada no mundo se destina a permanecer, muito menos para sempre [...] nada é 

necessário de fato, nada é insubstituível [...] tudo deixa a linha de produção com 

um prazo de validade afixado [...] A modernidade líquida é uma civilização do 

excesso, da superfluidade, do refugo e da sua remoção (BAUMAN, 2004, p.120). 

 

Estes sujeitos pertencentes à sociedade de consumo nesta fase líquida da era 

moderna, como compara o autor, estão envolvidos por estas formas de artimanhas 

manipuladoras. A propaganda, as formas de obsolescência e o crédito facilitado permitem e 

induzem o acesso ao mercado a toda classe social, que se torna “[...] ingênua e cúmplice: e 

toma a ideologia do consumo pelo próprio consumo” (BAUDRILLARDT, 2008, p. 55). As 

práticas consumistas, a ânsia pelo novo e pela distinção perante a sociedade é alimentada 

pelo capitalismo, marcando o limite e o lugar de cada sujeito no meio social. 

Essas artimanhas da sociedade de consumo são responsáveis por fazer girar o ciclo 

“produção, venda e descarte” e continuar revitalizando o desenvolvimento industrial, no 

qual o desenvolvimento da tecnologia é essencial para dar sequencia a esse processo. 

 

Considerações finais 

 

Consumir não caracteriza o termo “sociedade de consumo”, mas ser consumista, 

fazer girar o ciclo em que se consome de forma exagerada e nunca se está satisfeito. A 

grande capacidade produtiva das indústrias aumenta a velocidade da produção, da venda e 

do descarte, cuja intenção sempre foi e sempre será o acúmulo de capital. 

Métodos puramente intencionais procuram induzir o sujeito a comprar, e ele 

compra. Compra por necessidade, por prazer, por estar à procura da satisfação, para estar na 

moda, para se atualizar ou simplesmente pelo desejo de possuir. Impulsionado pelas 

tentações do mercado capitalista e suas artimanhas que o induzem ao consumo, o ser 

humano sempre encontra um motivo para comprar. Os mercados mundiais oferecem 

produtos diversos e as pessoas simplesmente compram. 
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O consumismo tem como característica o descarte, que se alicerça na obsolescência 

programada. A velocidade de produção e de lançamentos induz o mercado a gerar em seus 

consumidores o desejo de consumir e ao mesmo tempo a necessidade de descartar. Os 

desejos de consumo e as necessidades de descarte, juntamente com a vontade de 

diferenciar-se frente à sociedade, levam o homem à deriva, destacando-o pelas suas 

aquisições, porém, igualando-o a todos por fazer parte da mesma sociedade consumista. 

Possivelmente, a única forma de frear esse sistema será a conscientização sobre a 

valorização do que é simples e realmente necessário, pois o desenvolvimento tecnológico e 

industrial é real e inevitável. Novos produtos surgirão e estarão disponíveis no mercado que 

renovará suas técnicas de persuasão, resultando em mais consumo e descarte caso não haja 

uma mudança radical dos valores presentes na sociedade e ela deixe de carregar o fardo de 

ser chamada de “sociedade de consumo”.  

A sociedade precisa intensificar este debate com urgência. Há de se levar em 

consideração que o planeta já vem dando sinais claros de que não suportará os efeitos desta 

carga exploratória por muito tempo. As chamadas “tecnologias limpas” podem amortecer e 

desacelerar os impactos do consumismo sobre ambiente, entretanto, sua adoção efetiva 

segue patinando na burocracia e falta de interesse político, comprometido no mais das 

vezes quase unicamente com a dimensão econômica. Além disso, não se trata unicamente 

de tornar eficazes os processos de reutilização e reciclagem de materiais e resíduos, mas de 

uma discussão e tomada de consciência tocante à redução do consumismo que pressiona de 

maneira crescente a demanda por energia e pela extração de matérias primas. 
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AS TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS E A DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

PRODUCTIVE TRANSFORMATIONS AND BRAZILIAN DISINDUSTRIALIZATION 

 

Ariana Cericatto da Silva8 

Pedro Henrique Evangelista Duarte9 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: No Brasil, o período pós abertura comercial e financeira impulsionou a alteração 

locacional de alguns setores, em especial da indústria. Considerando esse fato, é objetivo 

desta pesquisa identificar padrões de especialização produtiva a partir do emprego formal 

nas atividades produtivas dos estados brasileiros. Com essa análise, buscou-se captar os 

setores que vem se destacando ao longo do período de 1990 a 2016. Além disso, buscou-se 

avaliar o grau de mudança na especialização produtiva dos estados brasileiros nas últimas 

décadas. Para isso, utilizou-se os métodos de análise regional, quais sejam, o coeficiente de 

reestruturação e o quociente locacional, com o emprego formal como variável base. Dentre 

os resultados encontrados, ressalta-se que o setor terciário foi o setor produtivo que 

apresentou maior número de estados com forte especialização nesse setor e maior 

participação percentual do emprego formal na maioria dos estados brasileiros. Destaca-se 

que a participação do emprego formal no setor industrial vem caindo e que a participação 

do emprego formal no setor de serviços vem ganhando força nas últimas décadas. Portanto, 

pela análise feita nessa pesquisa, constata-se a ocorrência de um processo de 

desindustrialização. 

 

Palavras-Chave: Abertura comercial. Transformação produtiva. Desindustrialização. 

Quociente locacional. Coeficiente de reestruturação. 
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Abstract: In Brazil, the period after the commercial and financial opening led to the 

locational alteration of some sectors, especially the industry. From this aspect, the 

objectives of this research is identify patterns of productive specialization from the formal 

employment in the productive activities of the Brazilian states. This analysis will allow us 

to capture the sectors that have been highlighting over the period from 1990 to 2016. In 

addition, we will evaluate the degree of change in the productive specialization of the 

Brazilian states in the last decades. For this analysis we will consider two regional analysis 

methods: the restructuring coefficient and the locational quotient. The base variable 

consider in both methods will be formal employment. Among the results found, we could 

figure out that a higher number of states presents strong specialization and higher 

percentage shares of formal employment concerning to the tertiary sector. We highlight that 

the share of formal employment in the industrial sector has been falling and that the share 

of formal employment in the service sector has been increasing in recent decades. 

Therefore, through the analysis made in this research, we can noticed a deindustrialization 

process in the Brazilian economy. 

 

 

Keywords: Commercial opening. Productive transformation. Deindustrialization. 

Locational quotient. Restructuring coefficient. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A persistência de desigualdades regionais no território brasileiro é uma questão 

relevante para se discutir o desenvolvimento do país. Embora o Brasil tenha passado por 

várias modificações na sua estrutura produtiva ao longo dos últimos anos, sob o efeito do 

acirramento da concorrência industrial pela maior abertura comercial pós-1990, as 

disparidades espaços-territoriais ainda são visíveis, seja nos níveis regionais ou em relação 

às unidades federativas. O período pós abertura comercial e financeira impulsionou a 

alteração locacional de alguns setores, em especial da indústria. No entanto, apesar de 

orientados para o aumento da competitividade, da eficiência setorial e da produtividade 

física, tais mudanças implicaram, para o caso da indústria, em impactos negativos, 

demonstrando queda na participação do Produto Interno Bruto (PIB) e repercutindo no 

nível de emprego. 
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A partir dessa discussão, o objetivo do presente trabalho foi analisar as 

transformações produtivas entre os setores econômicos e o processo de desindustrialização 

nos estados brasileiros no período de 1990 a 2016. Para tanto, foram identificados padrões 

de especialização produtiva a partir do emprego formal nos setores econômicos dos estados 

brasileiros, buscando captar quais setores vem se destacando ao longo do tempo e mostrar 

as possíveis distorções estaduais e regionais presentes na estrutura da cadeia produtiva, no 

sentindo de verificar se há uma tendência regressiva das atividades industriais no sentido da 

desindustrialização. Além disso, foi avaliado o grau de mudança na especialização 

produtiva dos estados brasileiros nas últimas décadas, buscando perceber se essas 

mudanças contribuíram para o processo de desindustrialização. 

A justificativa para a realização desta análise baseou-se na importância e relevância 

que o tema ganhou ao longo dos últimos anos, a partir das tentativas de verificar a 

ocorrência ou não de desindustrialização na economia brasileira. Por outro lado, constatou-

se que as discussões sobre possíveis processos de desindustrialização regionais no Brasil 

são ainda relativamente incipientes, de modo que a presente pesquisa procurou contribuir 

para a debate sobre os processos de desindustrialização a partir de uma perspectiva 

regional. Neste esforço de pesquisa, o artigo foi estruturado em quatro seções, além desta 

introdução. Na segunda, foi feita uma revisão sobre a abertura comercial brasileira e as 

transformações ocorridas nesse processo, e sobre o fenômeno da desindustrialização 

brasileira. Na terceira seção, apresentou-se a metodologia utilizada no trabalho, na quarta 

os resultados e discussões e na quinta e última seção as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
216 

 

 

 

 

A ABERTURA COMERCIAL E AS TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS 

 

O período entre as décadas de 1930 a 1950 ficou conhecido, no Brasil, como 

“industrialização restringida”, porque a capacidade de investimento e crescimento da 

economia era limitada, e com uma indústria ainda incipiente. De meados da década de 1950 

até a década de 1980, se deu a “industrialização pesada”, onde o parque industrial foi 

ampliado, constituindo-se a indústria de bens de capital e bens de consumo duráveis 

(COMIN, 2009). Nos anos 1980, ocorreram e/ou se intensificaram várias mudanças 

tecnológicas no mundo, dentre as quais estão a informática, a microeletrônica, a robótica e 

as telecomunicações. Internamente, a indústria brasileira passou por um período de intensos 

desequilíbrios no ambiente macroeconômico e institucional que, por conta das restrições do 

financiamento externo, resultaram no esgotamento do processo de substituição de 

importações. A crise fiscal e financeira reduziu a capacidade de atuação do Estado na 

economia, assim como as políticas liberalizantes, baseadas no Consenso de Washington, 

que contribuíram para esse quadro de crise e diminuição da intervenção estatal, a partir da 

década de 1990. 

Devido a crise fiscal, o Estado, até então era caracterizado por induzir o 

desenvolvimento econômico do país, perdeu a capacidade de suplantar os investimentos. 

Consequentemente, a indústria brasileira não foi capaz de acompanhar esse novo paradigma 

produtivo sem a contrapartida do Estado e, ao final desse período, ela se tornou defasada 

em relação às indústrias e avanços tecnológicos adotados por outros países. Assim, a 

década de 1990 ficou marcada pela ruptura da trajetória econômica do Brasil, período no 

qual a economia brasileira passou por uma fase de forte abertura comercial e financeira. 

Nessa perspectiva, o ambiente macroeconômico da década de 1990 tinha como objetivo a 

estabilização dos preços, diminuição da intervenção estatal, desregulamentação econômica 

e privatizações das empresas estatais. De 1994 até 1998, houve uma queda da participação 

da indústria provocada pela abertura comercial e pelo regime de política macroeconômica 

(âncora cambial) adotado a partir do Plano Real, sem que houvesse mínima proteção a 

setores estratégicos da economia (FILGUEIRAS, 2012).  
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A política neoliberal de abertura, privatizações e desregulamentação do trabalho 

potencializou os efeitos da automação, terceirização de alguns postos de trabalho industrial, 

informatização e concentração do capital. De modo que a abertura econômica trazia uma 

falsa ideia do aumento da competitividade e eficiência das empresas, o que não se verificou 

com o passar do tempo. Assim, o que se observou foi que os países desenvolvidos possuem 

em suas pautas de exportação um elevado grau de especialização em produtos de média-

alta tecnologia, o que os tornam altamente competitivos. Por outro lado, países 

subdesenvolvidos tornaram-se fortemente “especializados” em commodities agrícolas e/ou 

em produtos manufaturados de pequena complexidade tecnológica, com baixa qualidade e 

eficiência, o que não os tornaram competitivos e eficientes frente aos países desenvolvidos, 

do ponto de vista da produção industrial (CANO, 1998; COMIN, 2009). 

A participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) tem caído ao longo das 

últimas quatro décadas. Em 1994, a taxa de participação era de 26,79%, sendo que em 1995 

ocorre uma queda significativa, passando para 18,62%. Em 1999, com a mudança do 

regime cambial, ocorreu uma recuperação em termos da participação industrial, atingindo 

19,22% em 2004. Em 2011 a taxa de participação da indústria no PIB foi de 16,23%. Em 

termos setoriais, ocorreu um crescimento da participação da indústria extrativa em relação à 

de transformação. A participação da indústria extrativa em relação ao total mais que dobrou 

de 1996 a 2007. A participação da indústria total no PIB, em 2007, era de 7,95%, ano 

anterior à crise internacional. Assim, ocorreu um aumento representativo da participação no 

PIB de setores industriais intensivos em recursos naturais, enquanto setores industriais 

intensivos em tecnologia apresentaram trajetórias de queda na participação (SAMPAIO, 

2013).  

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
218 

 

 

 

 

Informações similares são apresentadas por Corrêa e Xavier (2013) ao analisar, para 

a primeira década dos anos 2000, a composição da pauta de exportação do Brasil. De 

acordo com os autores, comparando as médias entre os períodos 2000-2002 e 2010-2012, a 

participação dos produtos primários e manufaturas baseadas em recursos na pauta de 

exportação aumentou, em conjunto, de 52% para 70%, enquanto os itens manufaturas de 

alta e baixa intensidade tecnológica, automotores, processamento e engenharia reduziram 

sua participação. Em conjunto, todos esses itens, que representavam 41% da pauta 

exportadora brasileira no período 2000-2002, passaram a representar apenas 30% na média 

do período 2010-2012. Tais indicadores levaram os autores a concluir que o Brasil vem 

passando, desde os anos 2000, por um intenso processo de especialização da pauta de 

exportação com foco em produtos primários, refletindo em menor dinamicidade no setor 

industrial.  

A contaminação do Brasil pela crise internacional a partir de 2008 fez com que o 

PIB acumulasse queda de mais de 4% entre o último trimestre de 2008 e o primeiro 

semestre de 2009. O setor industrial foi o que mais contribuiu para a queda do PIB, com 

uma redução de 11,6%, ao passo que o setor agropecuário registrou acréscimo de 0,6% e o 

setor terciário cresceu 4,2% (POCHMANN, 2009). Nesse cenário, sobressaíram as 

dificuldades da indústria de transformação brasileira em competir, tanto no mercado 

externo quanto no interno. Enquanto isso, as commodities agrícolas e minerais aumentaram 

sua participação no PIB e nas exportações. 

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012), 

considerando a relação entre valor adicionado e população ocupada, constatou que o setor 

industrial ainda apresenta maior nível de produtividade em relação ao setor agrícola e de 

serviços. Entretanto, a produtividade na indústria de transformação apresentou queda. A 

indústria extrativa apresentou melhora na produtividade industrial, puxada pelo setor de 

petróleo, o que reduziu os impactos na indústria como um todo. Este estudo sugere que vem 

ocorrendo uma convergência nos níveis de produtividade entre os setores agrícola, 

industrial e de serviços. Contudo, isso se deve à redução da produtividade no setor 

industrial, e não à aceleração da produtividade. 
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Dessa forma, a abertura econômica foi promovida sustentando a ideia de que 

influenciaria a produtividade, visto que reduziria o custo dos insumos e bens de capital, 

bem como incentivaria a concorrência entre produtores nacionais e internacionais, de modo 

que esse choque competitivo faria com que os produtores nacionais tivessem que se 

modernizar para se adequar ao novo cenário. No entanto, o movimento de abertura 

econômica não foi positivo, principalmente para as atividades industriais, o que ocasionou 

uma reestruturação industrial do país, e que se refletiu, entre outros fatores, numa redução 

no tamanho médio das plantas industriais e uma realocação das indústrias nacionais. É a 

partir desses aspectos que verifica-se a importância de se analisar o processo de 

desindustrialização, assunto que será melhor detalhado na sequência. 

 

O CONCEITO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

O conceito original de desindustrialização, desenvolvido por Rowthorn e Wells 

(1987) e Rowthorn e Ramaswamy (1997), considera que a desindustrialização é um 

processo de retração significativa e persistente da participação industrial no emprego total 

da economia. Em países desenvolvidos, o processo decorreria de fatores internos que 

envolvem mudanças nas atividades manufatureiras associadas ao rápido crescimento 

relativo da produtividade na indústria, a alterações dos preços relativos e a diferenças das 

elasticidades-renda das demandas entre manufaturados e serviços. Em países em 

desenvolvimento, a retração relativa do emprego industrial decorreria de fatores externos 

ligados à adoção de políticas de cunho liberalizante (abertura comercial e financeira).  

A desindustrialização do tipo “natural” não necessariamente seria um fenômeno 

indesejável, quando associado a aumento do padrão de vida e a diferenças de produtividade 

do trabalho nos setores industrial e de serviços (ROWTHORN; RAMASWAMY, 1997). 

Nassif (2008) completa essa ideia ressaltando que, em países de renda baixa, a participação 

dos setores primários no emprego total tende a ser grande. Porém, quando atingem níveis 

médios de renda per capita, a participação predominante passa a ser a da indústria. Já em 

níveis maiores de renda, a predominância passa a ser do setor de serviços.  
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Conforme ressalta Nassif (2008), o ritmo da produtividade industrial é uma das 

explicações para a queda da participação no emprego. Ou seja, a desindustrialização seria 

“paradoxalmente” um fenômeno tecnológico, já que a indústria é tradicionalmente a 

principal fonte de progresso técnico. Ademais, Rowthorn e Ramaswamy (1997) apontam 

que a demanda por manufaturados pode ser influenciada por mudanças nas estruturas das 

exportações, reduções nas taxas de investimento e terceirizações de atividades 

manufatureiras, que passam a ser classificadas como serviços. Esses fatores contribuem 

para a redução da participação do emprego industrial e, consequentemente, enfraquecem a 

constatação de desindustrialização apenas por essa dimensão. 

Para o caso dos países em desenvolvimento, autores da tradição estruturalista 

levantaram relevantes hipóteses para a análise do tema. Bresser-Pereira (2010) realizou 

importante análise acerca da ocorrência da doença holandesa no Brasil. Para o autor, a 

expansão da exportação de bens primários, ocasionada pelas vantagens comparativas, 

resultaria na entrada de divisas que, pelos efeitos na valorização do câmbio, tornaria a 

indústria menos competitiva internacionalmente, revertendo em gradual desincentivo ao 

crescimento dos investimentos no setor industrial, frente o setor produtor de bens 

primários. Sobre o mesmo tema, Cruz e Santos (2011) destacaram que o déficit comercial 

em manufaturas, a abertura econômica e as políticas macroeconômicas liberais tenderiam a 

elevar as taxas de juros e valorizar o câmbio, prejudicando o avanço do setor industrial. 

Cano (2012) aponta que o processo de desindustrialização é passível de ser verificado tanto 

em economias desenvolvidas quanto em economias em desenvolvimento, ainda que suas 

características e efeitos sejam distintos. No caso dos países desenvolvidos, ocorreria o que 

o autor chama de “desindustrialização positiva”, quando o crescimento da indústria, já em 

fase de elevada maturidade, provoca efeitos dinamizadores sobre a expansão e 

diversificação do setor de serviços, de tal modo que este aumenta sua participação no PIB 

em relação à indústria. Nos países em desenvolvimento ocorreria a “desindustrialização 

negativa”, quando a indústria ou deixa de crescer, ou cresce, mas a taxas reduzidas, com 

perda de participação na pauta de exportação, baixos investimento, e estagnação na 

produtividade e competitividade.  
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Diante do exposto, o debate sobre a desindustrialização no âmbito nacional 

brasileiro é um tema recorrente na literatura econômica, mas os existentes não permitem 

constatar, de forma irrefutável, as causas do processo de desindustrialização no caso 

brasileiro, especialmente quando se considera as distintas interpretações acerca do tema. 

Por outro lado, discussões sobre possíveis desindustrializações regionais brasileiras ainda 

são relativamente incipientes. Assim, esse trabalho se propõe a contribuir no debate da 

desindustrialização regional. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a aplicação da metodologia, foi utilizada a divisão geográfica do Brasil em 26 

estados mais o Distrito Federal, conforme divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Para a análise das atividades produtivas entre os estados brasileiros, utilizou-se 

as medidas de localização regional, quais sejam, o coeficiente de reestruturação (CR) e o 

quociente locacional (QL). Para a realização dos cálculos das medidas de localização 

regional, foi utilizada a variável emprego formal. Optou-se por utilizar esta variável para a 

estimativa do CR e do QL, por entender-se que os setores mais dinâmicos empregam mais 

trabalhadores formalizados no decorrer do tempo, especialmente em períodos de 

crescimento econômico. O emprego formal reflete também um perfil de emprego com 

proteção da seguridade social e dos direitos trabalhistas. Por isso, a expansão e criação de 

mais postos de trabalho formais reflete não só a dinâmica econômica como também 

melhorias sociais, já que mais cidadãos serão protegidos pela seguridade social e 

previdenciária (ALVES, 2012; FERRERA DE LIMA et al., 2006; FERRERA DE LIMA et 

al., 2009). 

Os dados do emprego formal por atividade produtiva e por estado foram obtidos 

junto a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (MTE). Tais registros contêm dados do emprego formal, de forma que captam: 1) 

o aspecto locacional das atividades por estados, e 2) a desagregação das atividades. 
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 Para essa pesquisa agregou-se as atividades nos seguintes setores: i) Primário: 

agricultura, silvicultura, criação de animais e extrativismo vegetal; ii) Secundário: indústria 

extrativa mineral, indústria de produtos minerais não metálicos; indústria metalúrgica; 

indústria mecânica; indústria do material elétrico e de comunicação; indústria do material 

de transporte; indústria da madeira e mobiliário; indústria do papel, papelão, editorial e 

gráfica; indústria da borracha, fumo, couros, peles e similares; indústria química, de 

produtos farmacêuticos, veterinários e perfumes; indústria têxtil do vestuário e artefatos de 

tecidos; indústria de calçados; indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico; e 

iii) Terciário: serviços industriais de utilidade pública; construção civil; comércio varejista; 

comércio atacadista; instituições de crédito, seguros e capitalização; comércio e 

administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos; transporte e 

comunicações; serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação; 

serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino e administração pública direta e 

autarquias. 

O período utilizado para a análise do CR foi o período entre 1990 e 2016, dado que 

esse coeficiente analisa todo o período. Para o QL foram os anos de 1990, 2000, 2010 e 

2016, pois esse quociente analisa um ano em relação a outro. A escolha destes anos se 

justifica pela disponibilidade de dados e por entender que esse período retrata a abertura 

comercial brasileira e possíveis mudanças na especialização produtiva e distribuição do 

emprego formal. 

 

Indicadores de análise regional 

 

Para a estimativa dos indicadores de análise regional, foi necessário à construção da 

matriz de informações, e a organização das informações em uma matriz que relaciona a 

distribuição setorial-espacial da variável base. Após a construção das matrizes, o cálculo 

dos coeficientes permite “descrever padrões de comportamento dos setores produtivos no 

espaço econômico, assim como padrões diferenciais de estruturas produtivas entre as várias 

regiões” (HADDAD; ANDRADE, 1989, p. 227). A partir dessa proposição metodológica, 

buscou-se, a partir da construção das matrizes, a formulação de uma análise sobre a 

dinâmica econômica das estruturas produtivas nos diferentes estados do Brasil, verificada  
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através da observação do comportamento do emprego formal nos distintos setores 

econômicos.  

 

A matriz de informações 

 

As informações foram organizadas em uma matriz, na qual cada linha mostra a 

distribuição total do emprego formal de um dado setor entre os diferentes estados 

brasileiros, e cada coluna mostra como o emprego formal de um dado estado se distribui 

entre os diferentes setores produtivos. Para a construção da matriz define-se:  

ijE = emprego formal no setor i  do estado j ;  

=
i

ijj EE.
=emprego formal em todos os setores do estado j ;  

=
j

iji EE .
= emprego formal no setor i  de todos os estados;  

=
j

ij

i

EE.. = emprego formal em todos os setores de todos os estados.  

Assim, pode-se apresentar a matriz de informação da seguinte forma: 

 

Figura 1 – Matriz de Informação 

 
Fonte: Adaptado de Haddad e Andrade (1989). 

 

A partir dessa matriz, foram derivadas outras duas que mostram, em termos 

percentuais, a distribuição do emprego formal em cada estado por setor, e a distribuição do 

emprego formal de cada setor entre os estados. Essas duas matrizes são demonstradas com 

as fórmulas: 
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Essas matrizes fazem parte dos cálculos das medidas de localização, coeficiente de 

reestruturação e quociente locacional, detalhados no próximo tópico. 

 

Medidas de localização 

 

As medidas de localização são medidas de natureza setorial e se preocupam com a 

localização das atividades entre os estados. O principal objetivo é identificar padrões de 

concentração ou dispersão espacial da variável-base, num dado período ou entre dois ou 

mais períodos. O coeficiente de reestruturação (CR) do estado j  é definido como: 

 

    t1      t0 

                                          𝐶𝑅𝑗 =
∑ (|𝑖𝑒𝑗−𝑖𝑒𝑗|)𝑖

2
                                              (4) 

 

O CR relaciona a estrutura do emprego formal no estado j  entre dois períodos 

(1990 e 2016), a fim de avaliar o grau de mudança na especialização deste estado. Quando 

o coeficiente for igual a 0, não terá havido modificações na composição setorial do estado. 

Se, por outro lado, o coeficiente for igual a 1, terá ocorrido uma reestruturação profunda na 

composição setorial do estado. Nesse sentido, o CR permite avaliar o grau de mudança na 

especialização produtiva dos estados brasileiros nas últimas décadas.  
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No entanto, esse coeficiente não permite identificar em quais setores o estado se 

reestruturou, ou seja, em qual setor o estado deixou de ser especializado ou em qual setor o 

estado passou a se especializar. Já o quociente locacional (QL) de determinado setor i  no 

estado j  é definido como: 

                                         
...

.

EE

EE
QL

j

iij

ij =                                                               (3) 

 

O QL compara a participação percentual de um estado, em um setor produtivo 

particular, com a participação percentual do mesmo estado, no total do emprego formal, nos 

anos de 1990, 2000, 2010 e 2016. Analisou-se os resultados do QL sob os intervalos: 

menor que 0,50; entre 0,50 e 1 e maior que 1. Se o valor do quociente locacional for maior 

do que 1, isto significa que o estado em questão é, relativamente, mais importante no 

contexto nacional, em termos do setor, do que em termos gerais de todos os setores 

analisados. 

Entende-se que essa metodologia é limitada e restrita ao analisar o processo de 

desindustrialização somente através da variável do emprego formal. No entanto, entende-se 

também que através dos resultados é possível identificar sinais de desindustrialização e 

mudanças produtivas por meio da especialização e reestruturação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A reestruturação do emprego formal nos estados brasileiros 

 

A partir do CR buscou-se detectar possíveis modificações estruturais das atividades 

produtivas nos estados brasileiros no período de 1990 a 2016. De acordo com as 

informações da figura 2, verificou-se que os estados brasileiros que mais se reestruturaram 

no período de 1990 a 2016 foram São Paulo, Amazonas e Pernambuco. A partir dessa 

informação, é possível concluir que tais estados sofreram alterações mais significativas em 

suas respectivas estruturas produtivas, apontando para um movimento de especialização no 

período analisado.  



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. 

 

 
226 

 

 

Já os estados do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e 

Distrito Federal sofreram pouco o processo de reestruturação, ou seja, as alterações 

estruturais em suas atividades produtivas não foram significativas no período analisado. A 

pouca modificação observada entre 1990 e 2016 possivelmente pode ser explicada pelo fato 

de que tais estados já terem sofrido alterações em sua estrutura produtiva em períodos 

anteriores, de tal modo que que a mesma já estava consolidada.  

  

Figura 2 – Coeficiente de Reestruturação dos setores produtivos, segundo os estados 

brasileiros (1990 a 2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018). 

 

 Essa análise é corroborada pelas conclusões de Ferrera de Lima, Alves e Piacenti 

(2008), para quem o mercado de trabalho nas regiões do Brasil se reestruturou de forma 

mais significativa entre 1985 e 1995. Nesse período, a economia nacional passou por 

relativas transformações, fruto, de um lado, da abertura econômica, a partir do início dos 

anos 1990, e de outro, da implementação do Plano Real, em 1994. Tais medidas, ao 

reorientarem os objetivos e instrumentos da política econômica, surtiram efeitos na entrada 

de investimentos no país, parte dos quais se orientou para a realização de investimentos 

diretos na indústria de grande porte de algumas regiões, dentre elas as regiões Sul e 

Nordeste.  
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Por fim, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará, e Alagoas apresentaram resultados do CR no 

intervalo considerado “inércia”, o que permite inferir que esses estados permaneceram sem 

alterar suas estruturas produtivas no período analisado. Ressalta-se que esse coeficiente não 

permite uma análise do movimento de reestruturação entre os setores produtivos, só 

indicando se ocorreu esse processo e em que medida, durante o período analisado. 

 

Distribuição do emprego formal entre os estados brasileiros 

 

Após analisar a reestruturação produtiva buscou-se identificar a especialização do 

emprego formal entre os estados brasileiros, essa análise foi feita a partir das informações 

fornecidas pelos resultados do QL. Os estados do Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Paraná apresentaram forte especialização no setor 

primário em todo o período analisado (anos de 1990, 2000, 2010 e 2016). Já os estados de 

Roraima, Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro e Distrito Federal apresentaram fraca 

especialização nesse setor, conforme figura 3.  

 

Figura 3 – Quociente locacional do setor primário, segundo os estados brasileiros (1990, 

2000, 2010 e 2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018). 
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Em relação aos estados que demonstraram forte concentração de emprego formal no 

setor primário, destaca-se que, em 1990, o estado do Mato Grosso concentrava 5,78% do 

total do emprego formal no estado, um pouco mais que os estados do Tocantins e do Mato 

Grosso do Sul, que apresentaram a segunda e terceira maior distribuição percentual, 4,85% 

e 4,16%, respectivamente. Em 2016, o estado do Mato Grosso continuou sendo destaque na 

distribuição percentual do emprego formal para o setor primário com 14,12% seguido pelos 

estados do Mato Grosso do Sul e do Tocantins responsáveis por 11,19% e 7,70%, 

respectivamente. 

O Estado de Rondônia se especializou no período, passando de fraca especialização 

em 1990 e 2000, para média em 2010, e forte no ano de 2016. Já o estado do Acre passou 

de fraca especialização em 1990, para média especialização em 2000 e 2010 e forte 

especialização produtiva em 2016. O Maranhão e o Piauí tiveram comportamento 

semelhante, em 1990 e 2000 apresentavam média especialização e em 2010 e 2016 média 

especialização produtiva no setor primário. São Paulo e Santa Catarina perderam 

especialização, passando de forte especialização em 1990 para média nos demais anos 

(figura 3). 

Com relação ao setor secundário, apresentado na figura 4, em 1990 apenas seis 

estados brasileiros apresentavam forte concentração de emprego formal nesse setor (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Amazonas). 

Além disso, verifica-se uma concentração da especialização produtiva industrial nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil. Isso fica claro ao se observar os estados mais especializados em 

2016, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Além 

destes, o estado do Ceará na região Nordeste, o Amazonas na região Norte e Goiás na 

região Centro-Oeste.  

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
229 

 

 

 

Figura 4 – Quociente locacional do setor secundário, segundo os estados brasileiros (1990, 

2000, 2010 e 2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018). 

 

Saboia (2001) confirma que ocorreram deslocamentos espaciais na década de 1990, 

mostrando que a região Sul foi a principal beneficiária das mudanças, com crescimento 

relativo de sua participação no emprego e nos salários. Pode-se verificar um maior número 

de estados com baixa especialização produtiva quando comparado aos setores primário e 

terciário. Em 2016, quatro estados e o Distrito Federal apresentaram baixa especialização 

no setor primário. No mesmo ano, para o setor terciário, nenhum dos estados brasileiros 

apresentou baixa especialização. No entanto, para o setor secundário verificou-se seis 

estados e o Distrito Federal, o que pode sinalizar a ocorrência de um processo de 

desindustrialização. 

Dentre os estados que apresentaram forte especialização no setor secundário, em 

1990, destaca-se o estado de Santa Catarina, representando 39,09% do total do emprego 

formal no estado, superando o estado de São Paulo, que apresentou 35,25% da distribuição 

percentual do emprego formal. Em 2016, Santa Catarina permanece com destaque, 

concentrando 29,36%, e o estado do Rio Grande do Sul 22,31% da variação percentual do 

emprego formal no estado em relação aos demais setores produtivos. 
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Na Figura 5, verificou-se que os estados apresentaram forte e média especialização 

do emprego formal no setor terciário em todo período analisado. Além de nenhum estado 

apresentar fraca especialização nesse setor, constatou-se uma tendência a concentração nos 

estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil, ao longo do período. O que pode indicar um 

processo de desindustrialização. 

 

Figura 5 – Quociente Locacional do setor terciário, segundo os estados brasileiros (1990, 

2000, 2010 e 2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2018). 

 

Em 1990, destaca-se o Distrito Federal e os estados de Roraima e Acre que 

apresentaram 96,99%, 94,98% e 94,70% da distribuição percentual do emprego formal do 

estado entre os setores produtivos, respectivamente. Em 2016, o destaque continuou sendo 

o Distrito Federal, com 96,45% da distribuição percentual, destaca-se também os estados 

do Amapá e Roraima, com 95,84% e 95,03% respectivamente. Isso significa que os demais 

setores produtivos possuem uma pequena parcela do percentual do emprego formal nesses 

estados. O estado de Roraima, por exemplo, que em 2016 apresentou 95,03% da 

distribuição do emprego formal no setor terciário, apresentou apenas 3,40% para o setor 

secundário e 1,57% para o setor primário.  

 

 



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. 

 

 
231 

 

 

 

Analisando a distribuição setorial do emprego formal dentre os estados brasileiros, 

constatou-se que as atividades dos setores primário e secundário vem perdendo participação 

percentual para as atividades do setor terciário. Trata-se de uma tendência de longo prazo 

na economia brasileira, prevalecente desde a década de 1980. De acordo com Pochmann 

(2006), a tendência de crescimento do número de empregos regulares com registro e com 

maior taxa de assalariamento, verificada no Brasil a partir dos anos de 1940, sofre uma 

reversão a partir dos anos 1980, quando o colapso do padrão de financiamento do 

desenvolvimento nacional teve forte reflexo sobre a dinâmica do emprego nos setores 

primário e secundário, com crescimento do setor terciário. A comparação entre os anos de 

1980, 2000 e 2004 mostram que a participação dos empregos do setor secundário no total 

da população economicamente ativa foi de 36,2%, 29,8% e 26,6%, ao passo que a 

participação dos empregos do setor terciário foi de 63,8%, 70,2% e 73,4%, 

respectivamente. Assim, a análise aqui realizada corrobora a conclusão de uma tendência 

de redução do emprego industrial a longo prazo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo analisar as transformações produtivas 

entre os setores econômicos e o processo de desindustrialização nos estados brasileiros no 

período de 1990 a 2016. A partir dos resultados obtidos, avaliou-se o grau de mudança na 

especialização produtiva dos estados brasileiros nas últimas décadas. Tal análise nos 

permitiu verificar que apenas quatro estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Amazonas e Pernambuco) passaram por uma reestruturação produtiva. Essa conclusão é um 

indicativo, convergente com a análise de outros autores, de que que a maioria dos estados 

brasileiros passaram por mudanças estruturais produtivas em período anterior ao analisado. 

Adicionalmente, foi possível inferir que, no período analisado, o setor primário 

apresentou a menor participação percentual do emprego formal dentre os demais setores 

produtivos, o setor secundário demonstrou uma participação intermediária e o terciário foi 

o setor com maior participação percentual do emprego formal na maioria dos estados 

brasileiros. Destaca-se que o setor secundário foi se concentrando nas regiões Sul e Sudeste  
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e o setor terciário nas regiões Norte e Nordeste, ao longo do período analisado. 

Diferentemente, a especialização no setor primário se apresentou de forma mais distribuída 

no território nacional. 

Assim, a partir da presente pesquisa foi possível constatar que a participação do 

emprego formal no setor industrial vem sofrendo queda gradualmente ao longo das últimas 

décadas, e que a participação do emprego formal no setor de serviços vem ganhando força, 

reforçando tendências de longo prazo na economia brasileira. Ainda que seja instrumento 

insuficiente para um diagnóstico completo da ocorrência de desindustrialização, pontuamos 

que os dados observados nos permitem concluir que, da perspectiva do número de 

trabalhadores formais, há uma queda na participação dos setores industriais frente o setor 

de serviços, o que pode ser indício da desindustrialização. Isso porque, de maneira direta, 

uma queda no emprego pode se manifestar a partir da própria queda da dinamicidade do 

setor, indicando redução dos investimentos, do crescimento da produtividade, da expansão 

do produto e, consequentemente, de sua participação na renda nacional. Ainda assim, 

pontua-se a necessidade da utilização de outras variáveis e análises para a formulação de 

um diagnóstico de maior amplitude para um processo que, em si, é altamente complexo. 
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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO PARA UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO ESTADO 

DO PARANÁ 

 

EVALUATION OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM 

FOR A SMALL BUSINESS COMPANY IN THE STATE OF PARANÁ 

 

João Vitor Cassoli10 

Tatiane Dinca11 

Carlos Alberto Gonçalves Junior12 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do investimento 

realizado por uma empresa de pequeno porte no município de Toledo - PR que adquiriu um 

sistema fotovoltaico. A análise de viabilidade econômica foi realizada utilizando dados de 

consumo de energia elétrica pré e pós-aquisição do grupo gerador. Também analisou-se a 

viabilidade de um sistema alternativo, mais adequado ao consumo efetivo da empresa após 

a aquisição. Os resultados mostraram que, baseado no consumo de energia elétrica do ano 

anterior à aquisição, o sistema adquirido mostrou-se economicamente viável. Porém a 

queda no consumo de energia elétrica ocorrida na empresa investidora, após a aquisição do 

grupo gerador, tornou o sistema adquirido economicamente inviável. Já o sistema 

alternativo mostrou-se viável em termos econômicos. Pode-se concluir que, para o período 

analisado, dado o custo de aquisição do equipamento, o valor da tarifa de energia elétrica e 

a irradiação solar ocorrida no Estado do Paraná, os sistemas fotovoltaicos tendem a ser 

economicamente viáveis para empresas de pequeno porte. No entanto, o dimensionamento 

correto do equipamento adquirido é essencial para garantir a viabilidade. 

 

Palavras-chave: Energia elétrica; Viabilidade Econômica; Sistema Fotovoltaico. 
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Abstract: The aim of this paper is to analyse the viability of the investment made by a 

small company in the municipality of Toledo - PR that acquired a photovoltaic system. The 

economic viability analysis was performed using data from electricity consumption pre and 

post-acquisition the photovoltaic system. We also analysed the economic viability of an 

alternative system, more suitable to the actual consumption of the company after the 

acquisition. The results showed that based on the electricity consumption of the year prior 

to the acquisition, the system purchased proved to be economically viable. However, the 

fall in electricity consumption in the investor company after the acquisition of the 

photovoltaic system, made it economically unviable. Regarding the alternative system, it 

showed economically viable. It can be concluded that, for the analysed period, given the 

acquisition cost of the equipment, the value of the electricity tariff and the solar irradiation 

occurred in the Paraná state, photovoltaic systems tend to be economically viable for small 

companies. However, the correct sizing of the equipment is essential to ensure the viability. 

 

Keywords: Electricity consumption; Economic viability; Photovoltaic System. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inovação tecnológica dos produtos elétricos ocorrida nos últimos anos, tende a 

diminuir o consumo de energia por hora de uso da maioria dos bens que consomem 

eletricidade. Não obstante, a demanda por energia continua ascendente. Além disso, para 

Bardelin (2004) o consumo de energia elétrica nos últimos anos cresceu a taxas maiores 

que sua capacidade de produção nacional, principalmente em razão da falta de 

planejamento ou de investimentos adequados. 

Uma alternativa para o problema da produção de energia são as fontes renováveis. 

As fontes renováveis de energia são caracterizadas por serem inesgotáveis ou por sua 

possibilidade de reposição em curto ou médio prazos, espontaneamente ou por intervenção 

humana (DIAS et al., 2017). 

Entre as fontes renováveis, no Brasil destaca-se o potencial de produção de energia 

solar. De acordo com Esposito e Fuchs (2013) o menor nível de irradiação solar no Brasil é 

40% superior ao maior nível de irradiação solar na Alemanha, que detém o maior mercado 

de energia solar do mundo e cujo território é equivalente ao Estado de São Paulo. Ainda 

segundo os autores, se fossem instalados sistemas fotovoltaicos sobre o lago da Hidrelétrica 

de Itaipu (área de 1350 km2), a energia elétrica gerada seria equivalente à metade da 

demanda nacional. 
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Ademais, para Shayani, Oliveira e Gamargo (2006) a energia solar proporciona um 

procedimento de geração de eletricidade mais simples, quando comparado aos outros meios 

de obtenção de energia elétrica, uma vez que sua produção de forma distribuída diminui os 

gastos com transmissão e distribuição. 

Diante do exposto, o objetivo do presente artigo é apresentar o estudo de viabilidade 

econômica e financeira decorrente da aquisição de um grupo gerador fotovoltaico por uma 

empresa de pequeno porte do município de Toledo – PR.  

Para atender o objetivo proposto este artigo, afora esta introdução, está dividido em 

5 seções. A segunda seção traz um breve panorama da produção de energia elétrica no 

Brasil, em suas diferentes fontes. A terceira seção trata das premissas básicas para a 

instalação de uma usina fotovoltaica. A quarta seção apresenta as ferramentas utilizadas 

para a análise de viabilidade econômica e os dados utilizados para a realização desta 

análise. A quinta seção traz os resultados e discussão e, por fim, a sexta seção apresenta as 

conclusões. 

 

ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

No Brasil a maior parte da geração de energia elétrica provém das hidrelétricas, em 

virtude das grandes bacias hidrográficas existentes (EPE, 2016). Entretanto, a capacidade 

de expansão da produção de energia hidrelétrica é restrita, principalmente devido aos 

impactos ambientais gerados pela implantação de usinas, devido às vastas áreas inundadas 

necessárias para a formação dos seus reservatórios (URBANETZ JR, 2010). 

De acordo com a Tabela 1, a produção de energia hidrelétrica cresce a cada ano. No 

entanto, esta fonte de energia vem perdendo participação entre as demais fontes na 

produção total brasileira. Em 2012, a energia gerada por fonte hidráulica representava 66% 

do total de energia elétrica produzida no país, em 2016 essa participação caiu para 61%. Já 

as fontes eólica e solar foram as que mais aumentaram sua participação na produção 

nacional no mesmo período.  
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Tabela 1: Capacidade instalada de geração elétrica no Brasil (MW). 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); Balanço Energético Nacional 2017; Elaboração: EPE 

 

O Brasil possui muitas fontes energéticas, algumas já consolidadas e outras que 

devem despontar no cenário nacional, em médio ou longo prazos. No caso da geração de 

energia elétrica a partir das fontes fotovoltaicas, o mercado brasileiro é extremamente 

promissor. Além do fato do País possuir irradiação solar superior aos maiores produtores de 

energia solar do mundo (ESPOSITO & FUCHS, 2013), também dispõe da matéria prima 

essencial para a produção do silício, utilizado na fabricação das células fotovoltaicas 

(ABINEE, 2012). 

Além dos benefícios econômicos, a geração de energia elétrica utilizando o sol 

como fonte gera baixo impacto ambiental, quando comparada à outras fontes de energia. 

Para a ABINEE (2012) não há emissão de poluentes na produção de energia utilizando o 

sistema fotovoltaico, ademais, no processo de fabricação das células fotovoltaicas, a 

emissão é baixa e bastante controlada. Um exemplo é o módulo de silício, que gera durante 

sua vida útil até 17 vezes a energia consumida em seu processo de fabricação. 

Para a ABSOLAR (2016) dentro do cenário ambiental, o aumento da participação 

da energia solar na matriz energética brasileira leva à diminuição da emissão de gases de 

efeito estufa, redução de emissões de materiais particulados e redução do uso de água para 

geração de energia elétrica. Além disso, também contribui para a geração de empregos 

locais e aumentar o investimento em tecnologia. 

 

 

 

 

Fonte 2012 Part % 2013 Part % 2014 Part % 2015 Part % 2016 Part %

Usinas Hidrelétricas 79956 66,094% 81132 64,016% 84095 62,798% 86366 61,277% 91499 61,050%

Usinas Termelétricas 32778 27,095% 36528 28,822% 37827 28,247% 39564 28,071% 41275 27,540%

Peq. Centrais Hidrelétricas 4101 3,390% 4620 3,645% 4790 3,577% 4886 3,467% 4941 3,297%

Central Geradora Hidrelétrica 236 0,195% 266 0,210% 308 0,230% 484 0,343% 21,9 0,015%

Usinas Nucleares 2007 1,659% 1990 1,570% 1990 1,486% 1990 1,412% 1990 1,328%

Usinas Eólicas 1894 1,566% 2202 1,737% 4888 3,650% 7633 5,416% 10124 6,755%

Solar 2 0,002% 5 0,004% 15 0,011% 21 0,015% 24 0,016%

Total 120974 100,000% 126738 100,000% 133913 100,000% 140944 100,000% 149875 100,000%
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A IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS 

 

A projeção do investimento para a implantação de um equipamento fotovoltaico 

requer a consideração de diversos fatores, tais como: (i) identificar em qual subgrupo 

tarifário o imóvel está inserido; (ii) qual a dimensão ideal do sistema fotovoltaico, dada a 

necessidade da unidade consumidora; (iii) se o local onde será instalado o sistema possui 

condições satisfatórias para a captação de luz solar. 

Considerar o valor da tarifa de energia paga à concessionária é essencial para 

assegurar a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico adquirido, pois esta variável 

implicará diretamente no retorno financeiro do investimento. Quanto mais alto o valor pago 

pela energia, maior o retorno proporcionado pela redução do consumo. Nesse contexto é 

importante estar ciente de que o valor total da conta de energia paga à concessionária é 

diferente do valor pago por unidade de energia, medido em R$/KWh, já que maioria das 

vezes, grandes consumidores de energia pagam bem menos pela energia que consomem, 

em termos unitários (ATRASOLAR, 2017). 

O dimensionamento do sistema fotovoltaico deve ser determinado em função do 

percentual de consumo que deverá ser suprido, dos níveis de irradiação no ponto de 

instalação e das características do local, tais como área disponível, orientação e inclinação 

das placas solares. 

Outro fator que determina a viabilidade de um sistema fotovoltaico é o local de 

instalação. Sistemas em solo são mais fáceis de serem instalados, mas requerem estruturas 

mais robustas e áreas abertas. Já sistemas em telhados dependem de orientação, inclinação 

e tipo de telhado. No Brasil, o ideal é que os painéis solares fiquem voltados para o Norte, 

de modo a captarem a luz solar pelo maior tempo possível ao longo do dia 

(ATRASOLAR,2017). 

Após as considerações feitas acerca da implantação de usinas fotovoltaicas, faz-se 

necessária a apresentação das técnicas de orçamento de capital utilizadas para avaliar a 

viabilidade econômica da implantação dos sistemas fotovoltaicos. 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Para Casarotto Filho e Kopittke (1994) as técnicas de orçamento de capital são 

utilizadas no processo de tomada de decisão no que diz respeito à aceitação ou rejeição de 

projetos de investimento.Por conseguinte, são essenciais para gestores financeiros e 

administradores de empresa na escolha dos projetos com a melhor relação risco x retorno. 

Após a construção do orçamento de capital e estimativa dos fluxos de caixa 

relevantes, a saber: (i) investimento inicial; (ii) entradas intermediárias; (iii) valor residual, 

as empresas analisam a viabilidade ou não de um projeto, em comparação com as demais 

alternativas de investimento. 

Ainda para Casarotto Filho e Kopittke (1994), as técnicas utilizadas na 

determinação da viabilidade econômica de um investimento são baseadas principalmente 

no cálculo do valor do dinheiro no tempo e nas considerações de risco x retorno. Para 

Piacenti (2015), existem dois importantes indicadores utilizados na análise de viabilidade 

econômica de um investimento, a saber: o Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de 

Retorno (TIR). 

Para Gitman (2002) o Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto de investimento 

pode ser definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele 

associado. O VPL é obtido subtraindo-se o investimento inicial de um projeto 0CF do valor 

presente de suas entradas de caixa jCF , descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da 

empresa (k), conforme a Equação: 
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Para Zago et al. (2009) o método do VPL apresenta algumas vantagens, tais como: 

(i) a possibilidade de ser aplicado aos fluxos de caixa que contenham mais de uma variação 

de sinal, tanto na entrada, como na saída; (ii) a consideração o valor do dinheiro no tempo à 

um determinado custo de capital e; (iii) a dependência exclusiva dos fluxos de caixa 

previstos no projeto e do custo de oportunidade do capital. 

Quando o VPL é usado na tomada de decisões acerca da viabilidade de projetos, os 

critérios considerados são os seguintes: (i) se o VPL for maior que zero, o retorno é 

superior ao custo do capital e o projeto é considerado economicamente viável; (ii) se o VPL 

for menor que zero, o retorno é menor que o custo do capital, e o projeto é considerado 

economicamente inviável. 

Outra técnica amplamente utilizada para determinar a viabilidade econômica de 

projetos de investimento é a da Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR é a taxa que torna 

nulo o Valor Presente Líquido (VPL) de um investimento, conforme a Equação: 
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Em que 0CF  é o valor do investimento inicial e jCF são as entradas de caixa no 

tempo t. Se a TIR for maior que o custo de capital o projeto é considerado economicamente 

viável, caso contrário, considera-se o projeto inviável em termos de retorno do capital 

investido.  

O método da TIR apresenta vantagens, entre elas a facilidade de visualização 

percentual, e também o fato levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. 

Entretanto, apresenta desvantagens como:(i) a dificuldade do cálculo, uma vez que o 

mesmo é feito pelo método de tentativa e erro; (ii) a possibilidade de ocorrência de taxas 

múltiplas; (iii) e a suposição de que os saldos intermediários serão reaplicados à mesma 

taxa do investimento (ZAGO et al., 2009). 
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Para Bueno, Rangel e Santos (2011) para eliminar a hipótese de reinvestimento dos 

fluxos de caixa intermediários à TIR alguns analistas calculam a Taxa Interna de Retorno 

Modificada – TIRM. A TIRM é obtida convertendo-se cada entrada intermediária de caixa 

em seu valor futuro na data do encerramento do projeto, posteriormente somando-se os 

valores futuros de todas as entradas intermediárias obtêm-se o valor terminal do projeto. 

Cada valor futuro é calculado considerando-se o custo de capital, o que elimina a crítica 

quanto à taxa de reinvestimento. 

Algumas variações podem ocorrer nos investimentos iniciais e nos fluxos 

intermediários de entrada, principalmente decorrente da imprevisibilidade no 

comportamento de algumas variáveis macroeconômicas. Por isso, simulações de possíveis 

variações nos fluxos de caixa relevantes do projeto podem ser interessantes no computo da 

viabilidade econômica. Para Samanez (2007) o avanço na capacidade computacional fez 

com que a utilização de métodos que utilizam simulações, crescesse na análise de projetos 

de investimento, dentre eles o método de Monte Carlo. 

De acordo com Bruni (2008) o método de Simulação de Monte Carlo utiliza 

distribuições de probabilidade conhecidas ou estimadas para determinar parâmetros para o 

investimento inicial e os fluxos de entrada intermediários, buscando resultados em termos 

de probabilidades. O resultado apresentado, usualmente o VPL, caracteriza-se por uma 

distribuição de probabilidade associada. 

A próxima seção será dedicada à descrição do processo de levantamento e 

interpretação dos dados. Em seguida todas as técnicas anteriormente descritas serão 

aplicadas aos dados coletados. 
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Coleta, Análise e Interpretação dos Dados 

 

Para a análise de viabilidade econômica foram coletadas informações referentes aos 

gastos mensais de energia elétrica consumida pela empresa que adquiriu o sistema 

fotovoltaico no período de um ano (12 meses) antes da instalação do equipamento, 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Histórico de consumo da empresa investidora ex ante. 

 Consumo registrado em  Variação 

Mês referência KWh Valor fatura Percentual ∆% 

dez/15 757 R$ 671,23 - 

jan/16 599 R$ 544,02 -18,95% 

fev/16 686 R$ 609,83 12,09% 

mar/16 601 R$ 521,20 -14,53% 

abr/16 632 R$ 530,37 1,75% 

mai/16 585 R$ 487,07 -8,16% 

jun/16 499 R$ 416,46 -14,49% 

jul/16 497 R$ 359,71 -13,62% 

ago/16 543 R$ 387,14 7,62% 

set/16 576 R$ 407,97 5,38% 

out/16 608 R$ 431,69 5,81% 

nov/16 140 R$ 114,18 -73,55% 

Fonte: Copel, 2017. 

*Média mensal de consumo no período: 560 KWh. 

 

O sistema fotovoltaico adquirido pela empresa é do tipo On-Grid (ligados a rede 

energia elétrica) com capacidade de produção de 531,66 KWh. Este equipamento foi 

ofertado como garantia de suprir em 100% o consumo demandado. O investimento foi de 

R$ 38.000,00, incluindo o serviço de instalação e o cadastro do equipamento junto ANEEL 

e COPEL. O Quadro 1 apresenta uma relação dos equipamentos adquiridos: 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
244 

 

 

 

 

Quadro 1: Componentes adquiridos pela empresa investidora. 
Item Descrição Quantidade 

1 CS6P255P CANADIAN SOLAR 60 CELLS 260W P-SI 18 Peças 

2 ABB3M22990F Inversor ABB – 5.2 – TL OUT Trifásico 1 Peça 

3 ABB1SL06005A00 STRING BOX ABB 1 CORDA 1 SAIDA 1 Peça 

4 K2010 K2 System_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 4 MT 6 Peças 

5 K2010 K2 System_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 2 MT 8 Peças 

6 K2 System_JUNÇÃO PARA PERFIL EM ALUMINIO K2 10 Peças 

7 K2P10 K2 System_TERMINAL FINAL 39..41MM for CAN 8 Peças 

8 K2P10 K2 System_TERMINAL INTERMEDIARIO 39..44MM 28 Peças 

9 K2 System_PARAFUSO METALICO AUTOPERFURANTE 46 Peças 

10 K2 System_SPEEDCLIP 44 Peças 

11 TECSUN_6mm CABO SOLAR 6MM<1000V_PRETO_TECSUN 

PRYSMIAN 50 Metros 

12 TECSUN_6mm CABO SOLAR 6MM<1000V_VERM_TECSUN 

PRYSMIAN 50 Metros 

13 FTVMCTMCAF CONECTORES FEMEA_CABUR_MC4 4 Peças 

14 FTVMCTMCAM CONECTORES MACHO_CABUR_MC4 4 Peças 

15 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 6 KVA 1 Peça 

Fonte: Empresa fornecedora do equipamento, 2016. 

 

Em seguida, foram coletadas informações referentes ao consumo de energia elétrica 

depois da implantação do grupo gerador. A Tabela 3 apresenta (i) o consumo de energia 

total registrado; (ii) o consumo faturado pela empresa concessionária (já que mesmo após a 

instalaçãodo equipamento fotovoltaico existe a incidência de uma tarifa mínima de 50KWh 

paga à concessionária); (iii) e o valor da fatura ainda paga à concessionária após a aquisição 

do sistema gerador. 
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Tabela 3: Histórico de consumo e produção descontada na fatura de energia elétrica da 

empresa pesquisada. 
Mês 

referência 

Consumo 

registrado em 

Consumo 

Faturado em KWh 

Valor da 

fatura 

Variação 

percentual ∆% 

 KWh    

12/2016 379 68 R$147,02 - 

01/2017 598 108 R$208,69 41,94% 

02/2017 458 50** R$162,41 -22,17% 

03/2017 526 79 R$191,22 17,73% 

04/2017 330 50** R$123,82 -35,24% 

05/2017 333 50** R$134,62 8,72% 

06/2017 377 50** R$150,15 11,53% 

07/2017 334 50** R$146,50 -2,43% 

08/2017 335 50** R$149,29 1,90% 

09/2017 547 50** R$215,23 44,16% 

10/2017 422 50** R$187,96 -12,67% 

Fonte: Copel, 2017. 

*Média mensal de consumo no período: 422 KWh. 

** Os 50 KWh referem-se ao pagamento mínimo obrigatório da COPEL. 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 3, nota-se que houve uma redução no 

consumo mensal de energia elétrica da empresa pesquisada. Essa redução ocorreu devido 

ao fato de que a empresa investidora, simultaneamente ao processo de aquisição do sistema 

fotovoltaico, realizou algumas medidas poupadoras de energia, como a substituição das 

lâmpadas incandescentes por lâmpadas de led. Consequentemente, o equipamento 

adquirido produz mais energia que o necessário, gerando um excedente de energia elétrica. 

Esse excedente, segundo o proprietário da empresa investidora não está sendo aproveitado 

em outra unidade consumidora. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No momento da venda, a empresa fornecedora dimensionou o sistema fotovoltaico 

baseado no consumo de energia elétrica da empresa investidora no ano anterior à aquisição 

do sistema. Então, calculou a viabilidade econômica do equipamento projetando um 

consumo similar para o ano subsequente. 

A Tabela 4 apresenta os fluxos de caixa projetados pela empresa fornecedora ex 

ante a aquisição do sistema fotovoltaico13 bem como os referidos fluxos corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para valores de novembro de 2016. 

 

Tabela 4: Fluxo de caixa ex ante do projeto ofertado pela empresa fornecedora. 

Mês Produção KWh 
Receita 

Projetada 

Receita corrigida 

IPCA* 

dez/15 592 R$ 491,36 R$ 520,69 

jan/16 536 R$ 444,88 R$ 465,53 

fev/16 584 R$ 484,72 R$ 502,69 

mar/16 573 R$ 475,59 R$ 491,11 

abr/16 559 R$ 463,97 R$ 476,21 

mai/16 515 R$ 427,45 R$ 435,33 

jun/16 436 R$ 361,88 R$ 367,27 

jul/16 503 R$ 417,49 R$ 421,51 

ago/16 494 R$ 410,02 R$ 412,16 

set/16 465 R$ 385,95 R$ 387,65 

out/16 560 R$ 464,80 R$ 465,64 

nov/16 561 R$ 465,63 R$ 465,63 

Total 6378 R$ 5.293,74 R$ 5.411,41 

Fonte: Estudo de viabilidade fornecido pela empresa fornecedora. 

* Os valores mensais foram corrigidos pelo IPCA para novembro/2016. 

 

No entanto, devido à queda no consumo de energia no ano seguinte à aquisição do 

sistema fotovoltaico, as receitas previstas com a aquisição do equipamento não foram 

efetivadas, conforme a Tabela 5. 

 

 

                                                 
13

A empresa fornecedora utilizou o valor médio do KWh de R$ 0,83. 
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Também pode-se notar na Tabela 5 que nem todo o consumo pode ser feito a partir 

da energia produzida pelo sistema fotovoltaico, dada a existência da tarifa mínima de 50 

KWh cobrada pela concessionária de energia elétrica paranaense.  

Tabela 5: Fluxo de caixa ex post do projeto ofertado pela empresa fornecedora. 

Mês Consumo Produção Custo KWh Receita Efetiva 

Receita 

corrigida 

IPCA* 

dez/16 379 311 R$ 0,63 R$ 195,93 R$ 200,82 

jan/17 598 490 R$ 0,63 R$ 308,70 R$ 315,21 

fev/17 458 408 R$ 0,63         R$ 257,04 R$ 261,60 

mar/17 526 447 R$ 0,66 R$ 295,02 R$ 299,50 

abr/17 330 280 R$ 0,61 R$ 170,80 R$ 173,15 

mai/17 333 283 R$ 0,67 R$ 189,61 R$ 191,63 

jun/17 377 327 R$ 0,66 R$ 215,82 R$ 218,62 

jul/17 334 284 R$ 0,72 R$ 204,48 R$ 206,64 

ago/17 335 285 R$ 0,74 R$ 210,90 R$ 212,72 

set/17 547 497 R$ 0,70 R$ 347,90 R$ 350,34 

out/17 422 372 R$ 0,71 R$ 264,12 R$ 264,86 

nov/17 421 371 R$ 0,67 R$ 248,57 R$ 248,57 

Total 5.060 4.355   R$ 2.908,89 R$ 2.943,64 

Fonte: Estudo de viabilidade fornecido pela empresa fornecedora. 

* Os valores mensais foram corrigidos pelo IPCA para novembro/2017. 

 

Considerando a vida útil do sistema fotovoltaico de 20 anos, a receita anual foi 

projetada e a Taxa Interna de Retorno e o Valor Presente Líquido foram calculados, para as 

receitas projetadas e as efetivadas, conforme a Tabela 6. 

Para cálculo do VPL utilizou-se como Taxa Mínima de Atratividade (TMA), o 

rendimento da poupança acumulado em 2016 que foi de 8,34%. Também considerou-se o 

valor residual do equipamento após vinte anos de uso como zero. Neste contexto, pode-se 

afirmar que o projeto ofertado pela empresa fornecedora, baseando-se no consumo ex ante 

a aquisição do equipamento é economicamente viável, apresentando um VPL positivo e 

uma TIR de 13,01% a.a. No entanto, dada a queda no consumo de energia no ano 

subsequente à aquisição do equipamento, os fluxos projetados não foram realizados.  
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 Tabela 6: TIR e VPL para Fluxo de caixa ex ante e ex post a aquisição do equipamento. 

Ano Fluxo de Caixa Projetado Fluxo de Caixa Efetivo 

Investimento -R$ 38.000,00  -R$ 38.000,00 

2017  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2018  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2019  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2020  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2021  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2022  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2023  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2024  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2025  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2026  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2027  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2028  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2029  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2030  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2031  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2032  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2033  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2034  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2035  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

2036  R$ 5.411,41   R$ 2.943,64  

TIR 13,01% 4,59% 

VPL  R$ 13.812,27  -R$ 9.815,70  

TIRM 10,03% 6,73% 
    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Quando consideram-se os fluxos de caixa efetivos, ex post a aquisição do 

equipamento, o mesmo se torna economicamente inviável com VPL negativo e uma TIR de 

4,59% a.a. que está abaixo do rendimento da poupança no ano de 201614.  

Para eliminar a hipótese de reinvestimento do fluxo de caixa operacional à TIR 

também calcularam-se as TIRs modificadas para os projetos ex ante e ex post à aquisição 

do sistema fotovoltaico. Em termos gerais a interpretação continua a mesma da TIR. 

 

 

                                                 
14

 No estado do Paraná é possível a compensação do excedente de produção de energia elétrica em outra 

unidade consumidora.Nesse caso, se a empresa investidora utilizasse o excedente de produção de energia do 

sistema fotovoltaico adquirido em outra unidade consumidora, o mesmo poderia tornar-se novamente viável. 

No entanto, segundo o proprietário da empresa, por motivos burocráticos, essa compensação não estava 

acontecendo, até o momento do encerramento da coleta de dados. 
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Dado o problema de dimensionamento ocorrido devido à queda no consumo de 

energia por parte da empresa investidora, foi proposto um novo sistema fotovoltaico, mais 

adequado ao novo consumo anual da empresa investidora. Diminuiu-se o número de 

painéis solares de 18 para 8 e capacidade de produção de energia caiu para até 380KWh. 

Com isso, o custo de aquisição do equipamento redimensionado foi reduzido para R$ 

18.000,00. A Tabela 7 apresenta o consumo, a produção e a receita mensal provenientes do 

equipamento proposto. 

 

Tabela 7: Fluxo de caixa projetado caso o equipamento redimensionado fosse utilizado. 

Mês Consumo Produção 
Custo 

KWh 
Receita 

Receita 

corrigida 

IPCA* 

dez/16 379 311 R$ 0,63 R$ 195,93 R$ 200,82 

jan/17 598 490 R$ 0,63 R$ 308,70 R$ 315,21 

fev/17 458 408 R$ 0,63 R$ 257,04 R$ 261,60 

mar/17 526 447 R$ 0,66 R$ 295,02 R$ 299,50 

abr/17 330 280 R$ 0,61 R$ 170,80 R$ 173,15 

mai/17 333 283 R$ 0,67 R$ 189,61 R$ 191,63 

jun/17 377 327 R$ 0,66 R$ 215,82 R$ 218,62 

jul/17 334 284 R$ 0,72 R$ 204,48 R$ 206,64 

ago/17 335 285 R$ 0,74 R$ 210,90 R$ 212,72 

set/17 547 380 R$ 0,70 R$ 266,00 R$ 267,87 

out/17 422 372 R$ 0,67 R$ 249,24 R$ 249,94 

nov/17 421 371 R$ 0,67 R$ 248,57  R$  248,57  

Total 5.060 4.238   R$ 2.812,11 R$ 2.846,25 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

* Os valores mensais foram corrigidos pelo IPCA para novembro/2017. 

Considerando a vida útil do sistema fotovoltaico de 20 anos, e o valor residual do 

equipamento como zero, a receita anual foi projetada e a Taxa Interna de Retorno e o Valor 

Presente Líquido foram calculados, para o equipamento redimensionado. Também foi feita 

uma análise incremental, resultante da diferença nos investimentos e nos fluxos de caixa 

anuais provenientes da aquisição do sistema proposto pela empresa fornecedora (18 painéis 

solares) e o redimensionado (8 painéis solares), conforme apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8: TIR e VPL para Fluxo de caixa resultante do equipamento redimensionado e para 

o investimento incremental. 

Ano Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa 

Incremental 

Investimento -R$ 18.000,00 -R$ 20.000,00 

2017 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2018 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2019 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2020 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2021 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2022 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2023 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2024 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2025 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2026 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2027 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2028 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2029 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2030 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2031 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2032 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2033 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2034 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2035 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

2036 R$ 2.846,25 R$ 97,40 

TIR 14,81% -16,20% 

VPL R$ 9.251,77 -R$ 19.067,47 

TIRM 10,61% -7,06% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Taxa Mínima de Atratividade foi de 8,34% a.a., a mesma utilizada na análise 

anterior. O equipamento redimensionado ao consumo efetivo da empresa investidora após a 

redução ocorrida, mostrou-se economicamente viável, com VPL positivo, TIR de 14,81% 

a.a. e TIRM de 10,61% a.a. Também foi realizada uma análise incremental. Segundo 

Piacenti (2015) na análise incremental a TIR da diferença entre os fluxos dos dois 

equipamentos precisa ser maior que a TMA. No presente caso isso não ocorreu, o que 

reforça a inviabilidade do sistema com maior capacidade de produção adquirido pela 

empresa. 

 

 

 



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. 

 

 
251 

 

 

Os valores correspondentes ao investimento necessário para a aquisição do sistema 

gerado e os fluxos de receita provenientes da redução na fatura de energia elétrica foram 

calculados até esse momento de forma pontual.Porém, variações podem ocorrer nesses 

valores, o que torna interessante a realização de simulações destas variações dentro de 

possíveis cenários. 

Nesse contexto, utilizou-se o método de Simulação de Monte Carlo para dez mil 

situações, impondo uma distribuição normal para os dados, com média igual ao valor do 

fluxo específico e desvio padrão de 10% do valor médio de cada fluxo. Posteriormente 

calculou-se os dez mil possíveis VPLs para esses fluxos, no intuito de identificar a 

probabilidade de viabilidade de cada projeto considerando todas as dez mil situações.  

A Figura 1 apresenta os histogramas dos VPLs dos três projetos: (i) adquirido pela 

empresa investidora ex ante; (ii) adquirido pela empresa ex post; (iii) equipamento 

redimensionado às necessidades da empresa investidora ex post. 

 

Figura 1: Histograma dos VPLs das simulações feitas para cada projeto 

 

   

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Assumindo uma distribuição normal para os VPLs de cada projeto e considerando 

as dez mil simulações feitas, a probabilidade de viabilidade do sistema fotovoltaico 

adquirido pela empresa investidora, baseando-se nos dados de consumo ex ante é de 

98,96%.  

Com base nos dados de consumo ex post à aquisição do sistema fotovoltaico, dada a 

redução verificada no consumo de energia da empresa investidora, a probabilidade de 

viabilidade econômica do sistema adquirido é de apenas 0,21%. Quando considera-se o 

sistema redimensionado à nova realidade de consumo da empresa investidora, a 

probabilidade de viabilidade econômica, considerando as dez mil simulações é de 99,72%. 
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Em face ao exposto, fica evidente o fato de que, a inviabilidade do sistema 

fotovoltaico ex post sua aquisição não é devido ao alto custo de aquisição ou à falta de 

geração de receita desse tipo de investimento, mas sim, devido às alterações no consumo de 

energia elétrica por parte da empresa investidora ex post à aquisição do sistema, que tornou 

o equipamento fotovoltaico adquirido mal dimensionado às suas necessidades. 

Para evitar esse tipo de problema a empresa investidora deveria ter, após ter 

praticado medidas poupadoras de energia, aguardado o período de ao menos um ciclo 

sazonal produtivo, o que nesse caso seria um ano, para mensurar de forma correta sua nova 

necessidade de energia elétrica e, então dimensionar o equipamento a ser adquirido. 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente artigo foi apresentar um estudo da viabilidade econômica de 

um sistema fotovoltaico adquirido por uma empresa de pequeno porte na cidade de Toledo 

– PR. Realizou-se o cálculo de viabilidade econômica, utilizando como indicadores a Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno 

Modificada (TIRM).  

Esses indicadores foram inicialmente calculados com base no consumo de energia 

elétrica projetado no momento da aquisição do sistema fotovoltaico, baseados na 

necessidade de produção energia elétrica da empresa investidora no ano anterior à 

aquisição. Os indicadores foram novamente calculados utilizando como base o consumo 

efetivamente ocorrido no ano subsequente à aquisição. Além disso, também calcularam-se 

os indicadores de viabilidade para um sistema fotovoltaico alternativo, mais adequado ao 

consumo efetivo do investidor. 

O equipamento adquirido, que foi dimensionado baseando-se no consumo de 

energia da empresa investidora no ano anterior à aquisição mostrou VPL positivo e TIR de 

13% a.a., o que superior à TMA da empresa de 8,34% a.a. Além disso, a probabilidade de 

viabilidade econômica foi superior a 99%.  
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Porém, após a aquisição do equipamento, a empresa reduziu seu consumo de 

energia elétrica e o equipamento adquirido ficou subutilizado. Desta forma, o equipamento 

se tornou economicamente inviável ex post a aquisição. A probabilidade de viabilidade 

econômica baseada nos fluxos de caixa ex post foi de 0,21%. 

Ressalta-se também a importância de, no caso da empresa tomar alguma medida 

poupadora de energia elétrica, aguardar ao menos um ciclo sazonal produtivo para 

mensurar de forma correta sua necessidade de energia elétrica e, então dimensionar o 

sistema fotovoltaico a ser adquirido. 

A legislação que trata das unidades consumidoras de energia elétrica no Estado do 

Paraná permite que o excedente de energia gerado em uma unidade consumidora seja 

compensado no consumo de outra unidade. Essa estratégia poderia fazer com que o sistema 

fotovoltaico adquirido pela empresa investidora recuperasse sua viabilidade econômica, 

mesmo após a redução no consumo de energia elétrica. No entanto, de acordo com o 

proprietário da empresa investidora, por motivos burocráticos, a referida compensação não 

estava acontecendo. 

Ao se propor um equipamento redimensionado ao consumo efetivo da empresa 

investidora no ano posterior à aquisição, o investimento no sistema fotovoltaico voltou a 

ser viável, com TIR superior a 14% a.a. e probabilidade de viabilidade superior a 99%. 

Diante do exposto, pode-se concluir que, para o período analisado, dado o custo de 

aquisição do equipamento, o valor da tarifa de energia elétrica e a irradiação solar ocorrida 

no Estado do Paraná, os sistemas fotovoltaicos tendem a ser economicamente viáveis para 

empresas de pequeno porte. No entanto, o dimensionamento correto do equipamento 

adquirido é essencial para garantir a viabilidade. 
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AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 

INFLUENCE OF EARTH PRICE INCREASE ON BRAZILIAN AGRIBUSINESS 

 

Guilherme Asai15 

Alexandre de Souza Corrêa16 

Carlos Alberto Piacenti 17 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar e quantificar o impacto da 

valorização da terra em 7 setores do agronegócio brasileiro (produção de arroz, milho, soja, 

cana de açúcar, carnes e leites). Assim, simulou-se um cenário de aumento de capital 

empregado nestes setores devido a valorização na aquisição de novas áreas de cultivo para 

a expansão agropecuária em todas as macrorregiões. Como resultado, as influências da 

valorização da terra foi positiva com queda nas importações e aumento nos preços. Nas 

exportações, alguns setores foram beneficiados como os de arroz, soja, açúcar e leite. Isso 

tudo contribui para o destaque do agronegócio na economia do Brasil ao longo dos últimos 

anos. 

 

Palavras-chave: preço de terras; equilíbrio geral computável; mercado de terras. 

 

Abstract: The present paper has the objective of investigating and quantifying the impact 

of land valuation in 7 Brazilian agribusiness sectors (rice, corn, soybean, sugar cane, meats 

and milks). Therefore, a scenario of increased capital employed in these sectors was 

simulated due to the increase in the acquisition of new areas of cultivation for agricultural 

expansion in all macro regions. As a result, the influences of land appreciation were 

positive with falling imports and rising prices. In exports, some sectors benefited, such as 

rice, soy, sugar and milk. This all contributes to the prominence of agribusinesses in 

Brazil's economy over the last few years. 

 

Keywords: price of land; computable general equilibrium; land market. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos 2000 a expansão agrícola permitiu ao Brasil um aumento de 

produção nos grãos ganhando destaque na economia e tornando o agronegócio um 

importante vertente para geração de riqueza e desenvolvimento regional. 

O destaque para o aumento de produção agrícola se concentra na produção de grãos, 

em especial, no complexo soja. Dados do Departamento do Agronegócio (DEAGRO, 2017) 

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) indicam que o Brasil, tem a 

segunda maior produção mundial de soja com cerca de 104 milhões de toneladas para a 

safra 2016/2017, atrás dos Estados Unidos da América, sendo o principal país exportador 

com cerca de 59 milhões de toneladas exportadas para a mesma safra. 

Essa quantidade produzida no complexo soja veem acompanhado de um aumento 

nas áreas plantadas ao longo das últimas décadas. A expansão da produção para áreas de 

fronteira agrícola como o MAPITOBA (denominação utilizada para se referir as áreas 

compreendidas entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia) é um fator 

relacionado ao aumento da produção de grãos. Para Freitas (2011), essa região se destaca 

na produção de soja por causa do clima estável, um regime pluviométrico equilibrado e 

uma topografia plana para modernização que possibilitam retornos aos investimentos dos 

produtores pioneiros. A Figura 1 ilustra a evolução da produção de soja por região. 

 

Figura 1. Produção de soja por região nas safras de 2000/2001 a 2016/2017 

 
Fonte: elaboração própria. Dados: Companhia Nacional de Abastecimento, 2017. 
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A crescente produção e exportação de soja pode ser justificado pela vantagem 

comparativa adquirida pelo Brasil ao longo dos anos. Figueiredo e Santos (2005) estudaram 

a vantagem comparativa do país em relação aos Estados Unidos da América e a Argentina 

constatando que o Brasil tem possui vantagem comparativa na produção e exportação do 

grão em si, mas não de óleo e farelo. Neste estudo, Figueiredo e Santos (2005) concluem 

que a vantagem comparativa na produção e exportação da soja brasileira foi obtida a partir 

de 1998. 

Essa vantagem comparativa que o Brasil possui sobre os Estados Unidos e 

Argentina é tratada por Sampaio, Sampaio e Bertrand (2012) devido ao custo de produção 

inferior e que uma melhora nessa vantagem depende é possível através de custos 

competitivos, expansão da produção e melhora na infraestrutura. 

A expansão da produção comentada por Sampaio, Sampaio e Bertrand (2012) é 

observada no aumento da área plantada em todas as regiões brasileiras. Esse aumento da 

área plantada leva a necessidade de ampliação de novas áreas de cultivo e novas fronteiras 

agrícolas. 

Considerando a terra como um fator de produção (RAHAL, 2003), a demanda para 

a ampliação da área plantada faz com que a seu preço aumente, conforme a lei da oferta e 

demanda. A autores como Sayad (1977), Gasques et. al. (2008) e Rahal (2003) indicam que 

os preços das terras estão diretamente ligados a dois fatores: os relacionados com atividades 

agropecuárias e os que não estão diretamente ligados à atividade agropecuária. 

Embora não se possa afirmar que o aumento nos preços da terra tenha ocorrido por 

causa do aumento da área plantada, estudos como os de Ferro e Castro (2013), Gurgel e 

Asai (2014) e Asai e Piffer (2016) argumentam que a valorização das terras agrícolas nas 

últimas décadas ocorreu tanto em áreas de cultivo tradicional de soja, como a Região Oeste 

do Paraná, quanto em áreas de fronteira agrícola como o MAPITOBA. 

A valorização dos preços das terras agrícolas influência, não somente a produção de 

soja, mas todo o agronegócio brasileiro. Assim, com o aumento nos preços das terras, quais 

seriam as influências sobre o agronegócio brasileiro como um todo? Para responder a essa 

pergunta esse trabalho tem como objetivo investigar e quantificar o impacto da valorização 

da terra em 7 setores do agronegócio brasileiro (produção de arroz, milho, soja, cana de 

açúcar, carnes e leites) através de uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, focado  
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no método de Equilíbrio Geral Computável com o modelo do Projeto de Análise de 

Equilíbrio Geral da Economia Brasileira (PAEG). 

O presente trabalho está organizado em quatro partes principais, incluindo esta de 

introdução. A segunda parte fica por conta do referencial analítico utilizado na modelagem 

de EGC; a terceira parte apresenta os resultados obtidos; e a quarta parte trará as 

considerações finais. 

 

REFERENCIAL ANALÍTICO 

 

A metodologia utilizada para investigar e quantificar o impacto da valorização da 

terra no agronegócio brasileiro se baseia numa pesquisa descritiva de natureza quantitativa, 

focado na análise de dados secundários, mediante modelagem EGC. 

O modelo de EGC é utilizado pela sua característica em captar todas as relações 

presentes em um sistema econômico aliando modelos macroeconômicos e modelos insumo-

produtos (NAJBERG, RIGOLON e VIEIRA, 1995). 

Dentre os modelos de EGC estudados na literatura, o Projeto de Análise de 

Equilíbrio Geral da Economia Brasileira (PAEG) foi escolhido para que pudesse 

representar os aspectos econômicos do agronegócio brasileiro. Para Gurgel, Pereira e 

Teixeira (2011), o PAEG é um conjunto analítico de equilíbrio geral estático, 

multirregional e multissetorial que trata a economia brasileira em todas as macrorregiões. 

A estrutura do modelo PAEG está é baseada no GTAPinGAMS (RUTHERFORD e 

PALTSEV, 2000; RUTHERFORD, 2005) adotando um problema de complementariedade 

não-linear, em linguagem de programação General Algebraic Modeling System (GAMS) 

desenvolvida por Brooke et al. (1998). Já a estrutura do PAEG, bem como as identidades 

contábeis presentes no modelo, é descrita no trabalho de Gurgel, Pereira e Teixeira (2001). 

Com o propósito de retratar a economia brasileira e as suas macrorregiões (Centro 

Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste) a base de dados utilizada pelo Global Trade 

Analysis Project (GTAP) foi desagregada, preservando o mundo e de fluxos comerciais 

idênticos a da base de dados do GTAP. A Figura 2 indica os fluxos presentes no modelo 

GTAPinGAMS. 
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Figura 2. Fluxos presentes no modelo GTAPinGAMS 

 
. 

Fonte: Rutherford e Paltsev, 2000. 

 

O PAEG é dividido em um total de 12 regiões e 19 setores em sua versão recente, 

compatibilizada com o GTAPinGAMS na sétima versão que fazem referência a economia 

mundial para o ano de 2011 como forma de representar os fluxos econômicos presentes no 

modelo de EGC. As regiões e setores considerados no PAEG estão descritos na Tabela 1. 
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 Tabela 1. Regiões e setores presentes no PAEG. 

Regiões Setores 

1. Brasil-região Norte (NOR) 1. Arroz (pdr) 

2. Brasil-região Nordeste (NDE) 2. Milho e outros cereais em grão (gro) 

3. Brasil-região Centro-oeste 

(COE) 
3. Soja e outras oleaginosas (osd) 

4. Brasil-região Sudeste (SDE) 4. Cana-de-açúcar, beterraba açuc., ind. açúcar (c_b) 

5. Brasil-região Sul (SUL) 5. Carnes e animais vivos (oap) 

6. Resto do Mercosul (MER) 6. Leite e derivados (rmk) 

7. Estados Unidos (USA) 
7. Outros produtos agropecuários – trigo, fibras, frutas, 

vegetais etc. (agr) 

8. Resto do Nafta (NAF) 
8. Produtos alimentares – Outros produtos alimentares, 

bebidas e tabaco. (foo) 

9. Resto da América (ROA) 9. Indústria têxtil (tex) 

10. União Européia 15 (EUR) 10. Vestuário e calçados (wap) 

11. China (CHN) 11. Madeira e mobiliário (lum) 

12. Resto do Mundo (ROW) 12. Papel, celulose e ind. gráfica (ppp) 

 13. Químicos, ind. borracha e plásticos (crp) 

 
14. Manufaturados: minerais não metálicos, 

metalmecânica,mineração, indústrias diversas (man) 

 15. SIUP e com. (siu) 

 16. Construção (cns) 

 17. Comércio (trd) 

 18. Transporte (otp) 

 19. Serviços e administração pública (ser) 

Fonte: Teixeira, Pereira e Gurgel, 2013. 

 

Como forma de atingir o objetivo e quantificar as influências da valorização da terra 

no agronegócio brasileiro, simula-se um cenário através de um choque de produtividade 

pelo aumento de capital nos setores do agronegócio será criado como forma de simular a 

valorização dos preços das terras. Através da simulação de cenário será possível quantificar 

as alterações em importações, exportações e preços das commodities do agronegócio. 

Tendo como objeto agronegócio brasileiro, os setores que recairão as análises são 

aqueles com relação no agronegócio, sendo: arroz (pdr); milho e outros cereais em grão 

(gro); soja e outras oleaginosas (osd); cana-de-açúcar, beterraba açuc., ind. açúcar (c_b); 

carnes e animais vivos (oap); leite e derivados (rmk); e outros produtos agropecuários – 

trigo, fibras, frutas, vegetais etc. (agr). 
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O cenário criado simula um acréscimo de capital que se faz necessário para 

viabilizar o aumento da produção agropecuária, ou seja, um valor para aquisição para novas 

expansões agrícolas. Tal cenário se justifica quando a terra é considerada um fator de 

produção ou insumo produtivo, como capital e trabalho, cujas abordagens são feitas por 

Rahal (2003), Pindyck e Rubinfeld (2009), Gasques, Bastos e Bacchi (2011), Belik (2014) 

e Hoffmann e Ney (2016). 

Na teoria microeconômica clássica da oferta e demanda, o valor do ativo terra 

também pode ser interpretado pela teoria dos fatores fixos. No longo prazo, certos fatores 

são fixos para a economia. No caso da agricultura, esta é limitada pela quantidade de terra 

disponível para plantio (VARIAN, 2003, p. 440). 

Assim, se tratando a terra como um fator de produção e fixo a expansão da área 

agricultável se dará pela compra e abertura de novas áreas, sendo necessário um emprego 

de capital (novos investimentos em terra) para continuar o crescimento da produção 

agropecuária no país. 

Para a simulação do cenário se utilizará como valor balizador da valorização da 

terra uma taxa anual composta obtida pela variação no preço das terras de cada 

macrorregião. A taxa utilizada será a Compound Anual Growth Rate (CAGR), calculado 

pela Equação 1. 

CAGR = (
ValorData final

ValorData inicial
)

(
1

n
)

− 1       (1) 

 

Os valores do preço da terra foram extraídos da publicação Agrianual referente aos 

anos de 2002 a 2017. Para a estruturação do cenário de aumento de capital o CAGR 

utilizado no modelo PAEG para as macrorregiões é demonstrada na Tabela 2. 
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Tabela 2. CAGR do preço das terras agrícolas no Brasil para os anos de 2002 a 2016. 

Região CAGR (em %) 

Centro-oeste 13,56 

Norte 15,49 

Nordeste 12,89 

Sul 13,36 

Sudeste 12,86 

Média Brasil 13,63 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: dados Agrianual 2002 a 2017. 

 

Com base na valorização exposta, a simulação via EGC incidirá diretamente na 

composição dos fluxos econômicos, surgindo efeitos para o sistema econômico brasileiro 

como um todo, em especial aos setores com agronegócios destacados. Para tal, o fator de 

aumento de capital utilizado será a média brasileira de 13,63% de valorização da terra de 

2002 a 2017. 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao longo dos anos, a valorização da terra e seus determinantes tem sido alvo de 

estudos de autores como Sayad (1977), Doll, Widdows e Velde(1983), Reydon e Plata 

(2000) Rangel (2000), Dias, Vieira e Amaral (2001), Rahal (2003) e Gasques, Bastos e 

Valdes (2008) e Reydon et al. (2014). Como forma de fomentar a discussão oferecida 

nestes estudos, buscou-se quantificar os ganhos para o agronegócio brasileiro oriundos da 

variação do preço da terra em perspectiva de importações, exportações e preço das 

commodities. 

Tendo a valorização média da terra nos períodos de 2002 a 2016 nas macrorregiões 

do Brasil (Tabela 2) simulou-se um cenário que retrate a valorização da terra, via aumento 

no capital empregado nos setores do agronegócio. A Tabela 3 indica os setores do modelo 

impactados. 
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Tabela 3. Setores do agronegócio brasileiro presente no modelo PAEG. 

Setores Sigla 

Arroz  pdr 

Milho e outros cereais em grão  gro 

Soja e outras oleaginosas  osd 

Cana-de-açúcar, beterraba açúcar, ind. açúcar  c_b 

Carnes e animais vivos  oap 

Leite e derivados  rmk 

Outros produtos agropecuários – trigo, fibras, frutas, vegetais etc.  agr 

   Fonte: elaboração própria. 

Dado que a agricultura é considerada por Goodman, Sorj e Wilkinson (1985), 

Correa e Figueiredo (2006) e Frederico (2016) como sendo de capital intensivo, espera-se 

uma maior disponibilidade de capital para ser empregado nos setores. Como forma de 

demonstrar os fatores de produção – capital e trabalho – o modelo PAEG fornece a 

distribuição da oferta para dos fatores primário de cada macrorregião após a simulação do 

cenário. 

A Figura 3 demonstra a maior disponibilidade de capital frente ao trabalho no 

comparativo dos fatores primários de produção. 

Figura 3. Distribuição da oferta dos fatores primários de produção após o cenário de 

aumento de capital na terra. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Assim, nota-se a maior disponibilidade de recurso para ser empregado nos setores 

do agronegócio, bem como na economia do país como um todo. Tendo essa disponibilidade 

é possível que ocorra um aumento nos investimentos na agropecuária, como por exemplo a 

expansão de novas áreas para produção e até mesmo a modernização das áreas já 

existentes. 

Partindo do pressuposto que existe a disponibilidade de recursos para a expansão 

das áreas cultivadas, o emprego do capital se daria na aquisição e abertura de novas áreas. 

Entretanto, os preços das terras agrícolas sofreram valorização durante os últimos anos 

como demonstra os estudos de Reydon et al. (2014), Gurgel e Asai (2014) e Bacha, Stege e 

Harbs (2016). 

Como forma de investigar e quantificar a influência dessa valorização dos preços 

das terras no agronegócio brasileiro, simulou-se um cenário que apresentou os resultados 

apresentados pela Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultados no equilíbrio após simulação de cenário de aumento de preço da terra 

nas macrorregiões brasileiras (em %). 

 Setores Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul Média Brasil 

Exportação 

pdr 0,904 -0,256 -0,159 -0,422 -0,008 0,012 

gro 0,077 -0,245 -0,059 -0,31 -0,12 -0,131 

osd 0,26 -0,362 -0,278 -0,375 -0,142 -0,179 

c_b 0,434 -0,04 0,057 -0,211 -0,135 0,021 

oap 0,223 -0,01 -0,115 -0,259 -0,051 -0,042 

rmk 0,743 0,342 -0,175 -0,305 0,145 0,150 

agr 0,345 -0,256 -0,134 -0,755 -0,106 -0,181 

Importação 

pdr -0,342 0,001 -0,039 -0,046 -0,06 -0,097 

gro -0,067 -0,039 -0,09 -0,046 -0,035 -0,055 

osd -0,131 -0,039 -0,08 -0,083 -0,081 -0,083 

c_b -0,176 -0,091 -0,107 -0,078 -0,009 -0,092 

oap -0,122 -0,073 -0,06 -0,065 -0,052 -0,074 

rmk -0,344 -0,251 -0,05 0,051 -0,108 -0,140 

agr -0,1 -0,074 -0,044 0,084 -0,009 -0,029 

Preço 

internacional 

das 

commodities 

pdr 0,002 0,122 0,116 0,138 0,097 0,095 

gro -0,002 0,121 0,07 0,154 0,086 0,086 

osd -0,009 0,117 0,117 0,147 0,093 0,093 

c_b -0,01 0,083 0,068 0,117 0,1 0,072 

oap -0,003 0,078 0,114 0,154 0,09 0,087 

rmk -0,001 0,06 0,127 0,152 0,08 0,084 

agr 0,001 0,094 0,105 0,172 0,096 0,094 

Valor da 

produção 

pdr -0,366 0,11 0,107 0,162 0,029 0,008 

gro -0,056 0,147 0,08 0,22 0,068 0,092 

osd -0,232 0,239 0,221 0,269 0,084 0,116 

c_b -0,167 0,048 0,016 0,036 0,078 0,002 

oap -0,12 0,023 0,087 0,132 0,046 0,034 

rmk -0,303 -0,031 0,118 0,146 0,013 -0,011 

agr -0,144 0,079 0,093 0,258 0,07 0,071 

Fonte: elaboração própria. 
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Em termos gerais, houve queda das importações em todos os setores analisados em 

todas as regiões do país. Dessa forma, pode-se inferir que a maior produção dos setores do 

agronegócio consegue suprir ainda mais a necessidade de consumo destes produtos pela 

região, diminuindo a necessidade de realizar importações. A busca pela autossuficiência 

pode ser interpretada como ponto positivo, uma vez que a dependência de importação de 

alimentos pode ocasionar desbalanceamento no comércio e no abastecimento da região. 

Dentre os setores analisados, o de leite e derivados obteve uma maior queda nas 

importações, tendo um decréscimo médio de 0,140% nas importações de leite derivados. Já 

o setor que sofreu menos influência foi o de milho e outros cereais em grão (queda média 

de 0,055%) que pode ser explicado pelo fato da alta adaptabilidade do milho em todas as 

regiões, sendo possível observar seu cultivo por toda extensão territorial do Brasil 

conforme demonstrado por Ribeiro, Ramalho e Pereira (2000) e Cantele (2009). 

Contraponto a queda nas importações, as exportações médias oscilaram de setor 

para setor. O arroz; a cana-de-açúcar, beterraba açúcar, indústria de açúcar; e o leite e 

derivados obtiveram aumento nas exportações. Enquanto os setores de soja e outras 

oleaginosas; milho e outros cereais em grão; carnes e animais vivos; e outros produtos 

agropecuários tiveram queda nas exportações. 

Os setores que tiveram aumento das exportações são aqueles que tem destaque na 

pauta de exportações brasileiras. Por ser um país exportador de commodities, o milho e o 

açúcar se destacam entre as commodities agrícolas sendo que a soja, considerada um dos 

principais produtos de exportação brasileiro teve uma leve queda no cenário simulado. Isto 

pode indicar que uma variabilidade na exportação brasileira, tendo em vista que o setor de 

carnes e animais vivos, outro importante produto de exportação, teve um incremento em 

suas exportações. 

Analisando separadamente o caso da soja, a influência do aumento no preço das 

terras agrícolas via aumento de capital empregado no setor é benéfica. Apesar da queda de 

0,179% nas exportações, o complexo soja presente no Brasil contribuiu para uma leve 

elevação do preço internacional dessa commodity (0,093%), bem como o valor da produção 

aumentou em 0,116%. Assim como demonstra o estudo de Asai, Corrêa e Rodrigues 

(2017), isto indica que a expansão da área plantada de soja no s últimos anos através da  
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criação de novas fronteiras agrícolas aumenta a produção e a exportação do grão, tornando 

o Brasil um importante competidor internacional. 

Essas características do setor de soja e outras oleaginosas pode ser comprovada com 

a expansão da área plantada que cresceu 83,54% entre as safras de 2002/2003 a 2016/2017, 

ao mesmo tempo que a produção também aumento em 119,30% para o mesmo período. A 

Figura 4 ilustra esse crescimento para a soja. 

Figura 4. Crescimento da área plantada e produção de soja no Brasil 

 
Fonte: elaboração própria. 

Dados: Companhia Nacional de Abastecimento, 2017b. 

 

Partindo para os preços internacionais das commodities, em todos os setores houve 

um pequeno aumento de preços da ordem de 0,072% a 0,095%. Neste nível pode-se inferir 

que os ganhos do agronegócio podem ser oriundos da alta produtividade e não de ganhos de 

preços. Por se tratarem de commodities, o preço é regido por uma demanda e oferta 

mundial o que, no longo prazo, haja um equilíbrio nos preços. 

Ainda que ocorra uma oscilação no preço das commodities por causa do choque do 

aumento de capital empregado nos setores agropecuários outras variáveis também têm peso 

na determinação desses preços, como por exemplo a taxa de câmbio estudada por 

Verissimo, Xavier e Vieria (2012) que interfere diretamente nos preços das commodities 

agrícolas. 
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Ao se analisar o valor da produção dos setores analisados, com exceção do leite e 

derivados, todos obtiveram valorização, ainda que pequena como no caso da Cana-de-

açúcar, beterraba açúcar, ind. Açúcar que foi de apenas 0,002%. Entretanto, a valorização 

da produção indica um maior receita no campo, com produtores recebendo mais pela safra, 

denotando a importância do agronegócio para a economia do país e seu desenvolvimento. 

De forma geral, a valorização das terras em todas as macrorregiões do Brasil foi 

benéfica para todos os setores analisados, do ponto de vista da redução das importações, 

aumento das exportações e dos preços. Ainda que somente a variável fator de produção, via 

aumento de capital, tenha sido alterada e mantido as demais constantes no modelo de EGC, 

os ganhos puderam ser observados denotando ser uma variável importante para o 

agronegócio. 

 

CONSIDERÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar e quantificar o impacto da 

valorização da terra no agronegócio brasileiro através da análise de 7 setores (produção de 

arroz, milho, soja, cana de açúcar, carnes e leites) por meio de modelagem de Equilíbrio 

Geral Computável. 

Com um cenário simulado de aumento de capital nos setores analisados, justificados 

pela valorização da terra, ou seja, investimento para expansão agrícola de novas áreas, 

houveram implicações ao que tange as importações, exportações e preço das commodities. 

A diminuição das importações indica um ganho de autossuficiência dos setores 

analisados e aliado ao aumento das exportações pode-se induzir que a produção destes 

setores são adequadas para suprir as necessidade do comércio interno com superávit para 

possibilitar o abastecimento do comércio externo. Tal fato é observado nos setores de arroz, 

soja, indústria de açúcar e leites. 

Quanto aos preços, houve uma sensível melhora em todos os setores. Entretanto os 

preços das commodities são regidos por inúmeros fatores do qual o valor da terra é um dos 

seus determinantes. 
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Portanto, a valorização da terra e suas influências para o agronegócio no Brasil 

foram positivas o que impulsiona os setores analisados e comprova o destaque atual do 

agronegócio que segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea, 

2017) a agropecuária representou um crescimento de 79% no valor adicionado na economia 

nacional oriundo par o ano de 2017. 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: Os clusters são um formato de aglomeração empresarial que tem chamado 

atenção como um modelo que pode promover o desenvolvimento econômico a partir da 

inovação, colaborando para o desenvolvimento sustentável de um território, sendo que a 

indústria têxtil tem perfil para esta construção coletiva. O estudo objetiva abordar a relação 

entre o desenvolvimento de um cluster da indústria têxtil e o desenvolvimento sustentável 

de um território, a partir da produção acadêmico/científica. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliométrica, em que foi realizado o levantamento dos indicadores de produção 

científica, no período de 2005 a 2018, utilizando os descritores cluster and textile industry. 

Ásia e Europa Oriental se destacam em número de publicações e universidades que tratam 

do tema. O Brasil encontra-se na décima posição com apenas 2%. As áreas das ciências a 

que se relacionam os estudos são variados, prevalecendo a gestão de negócios com 37,5%, 

as engenharias com 34,9%, 28,3% das ciências de materiais e 19,7% das ciências do meio 

ambiente. Pelo estudo observou-se que a maior parte das publicações são da China e da 

Índia, e indicam o envolvimento das ciências/instituições de ensino, dessas regiões, na 

construção de estudos acerca da indústria têxtil e dos clusters, assumindo o seu papel 

fundamental de atores para a compreensão desses aglomerados produtivos, fomentando o 

conhecimento acerca da inovação, fator indispensável para o desenvolvimento sustentável 

dos territórios em que os clusters estão instalados e acompanhando o desenvolvimento da 

indústria têxtil, que tem ocorrido nesses países nos últimos anos. 

 

 

                                                 
18  Mestranda do Curso de Pós Graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, Grupo de Pesquisa TEMA - Tecnologia e Meio Ambiente 

arfavorito@gmail.com 
19 Mestranda do Curso de Pós Graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, Grupo de Pesquisa TEMA - Tecnologia e Meio Ambiente 

mfigueiredo@utfpr.edu.br 
20  Professor Pesquisador no Programa de Pós Graduação em Tecnologia - PPGTE da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Grupo de Pesquisa TEMA - Tecnologia e Meio Ambiente, Área 

de Atuação: Sistemas Regionais de Inovação, slabiakjr@gmail.com 



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. 

 

 
275 

 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial. Cluster. Sistema Regional de Inovação. 

Indústria Têxtil. 

 

Abstract: Clusters are a form of industry agglomeration that has drawn attention towards a 

model that can promote economic development from a perspective of innovation and 

collaborating towards the sustainable development of a territory, with the textile industry as 

a suitable sector towards this collective construction. The study aims to approach the 

relationship between the development of a textile industry industrial cluster and the 

sustainable development of a territory, from the perspective of academic/scientific 

production. The methodology used was bibliometric research, where an investigation was 

made on the scientific production indexes, between the years of 2005 and 2018, using the 

terms "cluster" and "textile industry" on the search. Asia and Eastern Europe lead the path 

on the number of publications and universities approaching the subject. Brazil finds itself 

on the 10th position, with only 2% of academic production found on these terms. The 

science fields related to these studies vary, occurring mostly within business management 

with 37,5%, engineering with 34,9%, 28,3% on the materials science field and 19,7% on 

environmental science. From this study, it was observed that most publications come from 

China and India, and indicate the involvement of science and academia within these regions 

on producing studies around the textile industry and its industrial clusters, taking on its 

fundamental role as key actors towards the understanding of these manufacturing areas, 

supporting knowledge around innovation, a crucial factor towards the sustainable 

development of a territory where industry clusters are installed and following the strong 

development of their textile industry which has been occurring in recent years. 

 

Keywords:  Territorial Development. Industry Clusters. Regional Innovation Systems. 

Textile Industry.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema desenvolvimento de um território e das territorialidades, influenciado pela 

formação de clusters, compreendidos, nesse estudo, como um aglomerado de 

empreendimentos que se relacionam, instalados em um mesmo espaço geográfico 

(MARTINS, 2017), em um contexto regional de inovação, traz elementos de significativa 

importância social, cultural, política, tecnológica e econômica quando estudados 

isoladamente e que se potencializam quando agrupados (FUINI, 2014; COSTA, 2017), 

pois, território, territorialidade, inovação e clusters trazem caraterísticas que possibilitam 

alinhavar percepções e compreender processos que fomentam o entendimento do 

desenvolvimento de uma região e, com mais ênfase, no contexto da sustentabilidade 

(COSTA, 2017). 
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Por desenvolvimento sustentável compreende-se aqui a todo o empreendimento 

humano que seja sistematicamente integrado por pelo menos quatro características: que seja 

ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito 

(OTERO, 2009). 

Para efetivamente fomentar o desenvolvimento a partir desses elementos é 

fundamental compreender a relação entre a construção da territorialidade, ao longo do 

tempo, em um espaço de desenvolvimento de clusters e como a inovação com seus 

processos e custos se realiza. Isso implica em envolver políticas e incentivo público, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico e profissional (universidades), empreendedorismo, 

a comunidade, entre outros atores que necessariamente precisam se relacionar em um 

contexto de sustentabilidade, para que efetivamente se desenvolva e se mantenha um 

território (LUBECK; WITTMANN; SILVA, 2012), sendo fundamental observar as 

especificações dentro de cada área de produção como no caso da indústria têxtil. Assim 

questiona-se: como um cluster da indústria têxtil, em um sistema regional de inovação, se 

desenvolve e colabora para o desenvolvimento de um território considerando as produções 

acadêmico/científicas como atores fundamentais nesse processo? 

Compreende-se que quando um cluster assimila os valores do sistema regional de 

inovação, que inclui uma rede de atores econômicos, instituições socioculturais, políticas de 

pesquisa e desenvolvimento profissional, estimula o comportamento e a performance 

inovadora que resulta no efetivo desenvolvimento do território. 

O objetivo do estudo é abordar a relação entre o desenvolvimento de um cluster da 

indústria têxtil e o desenvolvimento sustentável de um território, a partir da produção 

acadêmico/científica. Para tanto, as categorias de análise foram definidas a partir dos 

seguintes objetivos específicos: definir e contextualizar territórios e territorialidades; 

compreender os clusters enquanto elementos de um sistema regional de inovação, e realizar 

pesquisa bibliométrica sobre a produção de estudos acerca dos clusters da indústria têxtil, 

reconhecidos como atores essenciais ao processo de desenvolvimento sustentável em um 

território formado no entorno de um cluster. 

 

 

 



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. 

 

 
277 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para compreender o tema, apresenta-se a seguir revisão narrativa da literatura 

(ROTHER, 2007) acerca dos subtemas envolvidos no estudo: territorialidades, clusters e 

inovação, clusters da indústria têxtil e os atores envolvidos no desenvolvimento sustentável 

desses aglomerados e seus territórios, com foco nas instituições de ensino e sua produção 

científico-acadêmica. 

 

Tecendo considerações acerca dos territórios e territorialidades 

 

É recente o reconhecimento, por parte de algumas ciências, especialmente das 

ciências sociais, da relevância do território e da territorialidade para a compreensão do 

desenvolvimento econômico e empreendedor (LIMA, 2011). No entanto, os estudos que 

refletem e buscam definir e caracterizar os territórios e inseri-los como elementos 

fundamentais do desenvolvimento das sociedades já vêm sendo realizados há pelo menos 

40 anos. Rochefort, Monbeig, Dollfus e Rasffetin estão entre os pioneiros que 

desenvolveram matrizes teóricas sobre o tema (SAQUET, 2011). 

Rocheford (1998) constrói sua concepção de território a partir do estabelecimento 

da relação entre o homem e o espaço geográfico que habita, descolando-se de um conceito 

clássico em que limites geográficos e de fronteiras eram a base exclusiva das definições 

territoriais. Raffestin (1993) também precursor da ressignificação do território explica que 

espaço é diferente de território, sendo aquele anterior a este e um dos elementos que o 

compõe, sendo o espaço territorializado pelos atores que o ocupam. 

O território, portanto, é uma construção social fomentada pelo homem que, por sua 

vez é influenciado pelo território. “Os homens, ao tomarem consciência do espaço em que 

se inserem (visão mais subjetiva) e ao se apropriarem ou, em outras palavras, cercarem este 

espaço (visão mais objetiva), constroem e, de alguma forma, passam a ser construídos pelo 

território” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 47).  
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É a partir desta percepção acerca do território que surge a territorialidade, termo que  

se constitui em um fenômeno social e político de consciência dos indivíduos e grupos que 

habitam aquele território, sobre o seu papel nos organismos vivos que desenvolvem aquele 

espaço geográfico e que produzem ações constantes de transformação e personalizam o 

território (SAQUET, 2007).  

É um processo em constante movimento, em que elementos da territorialização 

também produzem a desterritorialização e a reterritorialização. Há perdas e reconstruções; 

novas identidades e relações sociais, econômicas e de poder se constroem, são reduzidas ou 

modificadas; “há redes de circulação e comunicação, que substantivam a 

desterritorialização, o movimento, a mobilidade. (...) os processos (...) estão ligados, 

completam-se incessantemente e, por isso, também estão em unidade.” (SAQUET 2007, 

p.163). 

Em todo esse processo contínuo, influenciam e são influenciados todos os 

movimentos sociais, culturais, econômicos e políticos que formam uma sociedade e que 

está alicerçada em um território. São os territórios e seus movimentos que produzem as 

ações que dão luz ao desenvolvimento regional, nacional e global (MARINI et al. 2012). 

Os territórios são formados por redes que se conectam em um ou diversos elementos 

(RAFFESTIN, 1993). Um modelo clássico dessas redes territoriais é o econômico: 

comunidade e seus residentes se tornam trabalhadores de empresas, fundadas naquele 

território, que se conectam a outras empresas (clientes ou fornecedores), que fomentam o 

desenvolvimento profissional através dos cursos técnicos e superiores em instituições 

educacionais, que se desenvolvem para atender a demanda territorial  e contando com o 

Estado para fornecer infraestrutura, leis, incentivos e políticas públicas que fomentem o 

desenvolvimento. Todo esse processo não se encerra no território, conecta-se a outras redes 

territoriais que hoje se globaliza a partir da tecnologia.  

A construção sustentável desses processos é que permite o desenvolvimento 

equilibrado e equânime do território, o que, por sua vez, depende de incentivo, inovação, 

aporte financeiro, estímulo e desenvolvimento científico, tecnológico e educacional. São 

elementos que produzem o movimento; “um refazer de territórios, de fronteiras e de 

controles que variam muito conforme a natureza dos fluxos em deslocamento sejam eles  
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fluxos de migrantes, de mercadorias, de informação ou de capital” (HAESBAERT, 2006, 

p.122). É nesse contexto que os clusters, interesse deste estudo, se inserem. 

 

Os clusters, inovação e desenvolvimento territorial 

 

Os clusters que se configuram como aglomerados ou concentração geográfica de 

atividades produtivas (MARTINS, 2017), não tem definição ou nomenclatura fechada ou 

unânime. Marshal (1920) é considerado o pioneiro no estudo e definição, ao qual chamava 

de distritos industriais e os definia como concentrações de indústrias especializadas em 

certas localidades. Os clusters são parte de uma concentração maior de organismos 

chamado de Sistema Regional de Inovação e que consiste em todos os determinantes do 

processo de inovação, incluindo elementos econômicos, sociais, políticos, organizacionais e 

culturais (EDQUIST, 2006), que formam uma rede em um território, fomentando novas 

tecnologias, rearranjos territoriais, novos processos, produtos e modelos organizacionais, 

com o fim do desenvolvimento sustentável. 

Os clusters, portanto, existem a partir de um processo que se desenvolve pelo 

movimento, em parte autônomo e fortemente local e de outra parte, de igual importância, 

fomentado pela relação entre as diversas redes regionais, nacionais e globais (MARTINS, 

2017). Por isso hoje, a concepção de clusters está amparada em uma visão evolucionista, 

fundada na inovação e na mudança tecnológica e que se identifica com as preocupações de 

concentração geográfica das atividades produtivas e o relacionamento sistemático entre 

empresas, governos, instituições de ensino superior e pesquisa e entidades não 

governamentais (MARTINS, 2017) que formam o sistema regional de inovação, 

“infraestrutura institucional que suporta a inovação dentro da estrutura de produção de uma 

região” (ASHEIM; GERTLER, 2005, p. 299). Cooke (1992) é o precursor dos estudos 

acerca dos sistemas integrados de inovação. 
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Os movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização estão 

diretamente interligados ao desenvolvimento do cluster, inserido naquele espaço e, ambos, 

passam pelos processos de transformação e ressignificação a partir do construto maior do 

sistema regional de inovação que depende da ação equilibrada dos atores envolvidos. 

 

 

Os Clusters da Indústria Têxtil 

 

No Brasil, e em outros países ou regiões do mundo, a indústria têxtil tem sido um 

importante polo econômico e de desenvolvimento, bem como, tem características que 

justificam o fomento de clusters têxteis ao redor do mundo. Em geral, a cadeia produtiva se 

compõem por diversos elos que envolvem fornecedores de matérias-primas e insumos, 

embalagens, transformação, entre outros (FIESP, 2011), sendo formada pela cadeia 

principal, com o processo de produção de tecidos, fios e malhas, além da estamparia e os 

aviamentos (linhas, botões, rendas e anilinas). É abastecida pela cadeia a montante, que 

envolve a produção de insumos, matérias-primas, máquinas e equipamentos, rendas e 

bordados, para utilização nas unidades e abastece a cadeia a jusante que engloba vestuário 

nos seus diferentes produtos (roupas, artigos de malharias, peças interiores de vestuário, 

outras peças de vestuário, roupas profissionais, produtos de cama/mesa/banho e de 

decoração de ambientes), na qual a lavagem, especialmente no caso de jeans, e a 

embalagem são suas últimas fases (SEBRAE, 2008). 

Ainda que tenha tradição no Brasil, com trajetória histórica e cultural reconhecida 

globalmente, a indústria têxtil nacional tem sofrido com a concorrência e tem tido 

dificuldades competitivas (FUJITA; JORENTE, 2015), em função, entre outros fatores, da 

entrada de produtos estrangeiros, especialmente asiáticos, e da não renovação e 

desenvolvimento da infraestrutura das indústrias e do país, da não modernização dos 

processos e do pouco incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico (ABIT, 2013). 

Tais aspectos remetem aos conceitos e teorias acerca do desenvolvimento dos 

territórios e dos clusters, e apontam para o necessário envolvimento dos diversos 

organismos da sociedade, atuando como atores do desenvolvimento. 
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Atores Envolvidos no Desenvolvimento Sustentável de Clusters 

 

O Estado, através dos seus poderes, as universidades e demais instituições de 

ensino, os empreendedores e empresários, e a comunidade são atores fundamentais para a 

inovação e o desenvolvimento de um território, incluindo nesse o cluster (FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 2017). 

Figueiredo e Figueiredo (2017) destacam a importância das teorias produzidas nas 

últimas décadas e que enfatizam que a inovação regional depende de um sistema 

organizado em que colaboram de forma equilibrada governo (agências públicas e órgãos 

governamentais); academia (universidades e instituições educacionais); indústria (setor 

privado, organizações e empresas); instituições financeiras (bancos e demais instituições 

financeiras). 

Martini e Silva (2014) explicam que o conjunto de agentes locais é que orientam a 

prática e isso ocorre a partir da articulação de todos os atores, do fomento do capital 

intangível e da integração em torno de um projeto político desenvolvido democrática e 

coletivamente. “Assim, o desenvolvimento passa a estar enraizado nas condições locais e 

na força dos seus agentes, incluindo-se atributos como: organização social, participação, 

empoderamento, coordenação das iniciativas locais, reconhecimento e valorização local” 

(MARTINI; SILVA, 2014, p. 241).  

É a interação entre os diversos atores e as condições por eles criadas que faz emergir 

as oportunidades técnicas e econômicas que se reproduz em oportunidades inovadoras para 

os territórios, os empreendimentos e aglomerados produtivos, um influenciando o outro 

(MCKELVEY, 2012), sendo que a integração desses atores em um território é elemento-

chave no processo de inovação (AZEVEDO, 2011). Destaca-se, neste estudo, as 

instituições de ensino e pesquisa, especialmente as universidades, centros tecnológicos de 

formação e outras instituições de ensino superior, que, através da oferta de cursos que 

formam profissionais e da produção acadêmico-científica, são o centro do desenvolvimento 

do conhecimento, necessário ao processo de inovação (TOLEDO et al., 2016).  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Responder ao questionamento requer o desenvolvimento de pesquisa que, neste 

estudo tem como foco, no primeiro momento, a revisão narrativa da literatura, utilizando-se 

o método estado do conhecimento em que o desenvolvimento, discussão e análise de um 

tema é realizado sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando analogias, integração 

de áreas, caminhos para ações, avaliações multidisciplinares, sem, no entanto, fechar-se em 

métodos rigorosos (ROTHER, 2007). O estudo teve como fonte de pesquisa livros, 

capítulos de livros, artigos, teses e dissertações que tratam do tema. 

Em um segundo momento foi realizado estudo bibliométrico que consiste em 

técnica estatística e quantitativa voltada a medição dos índices de produção científica de um 

determinado tema, para fins de sistematização e disseminação do conhecimento, 

acompanhamento do desenvolvimento de áreas científicas, padrões de autoria, publicação e 

uso do resultados (LOPES et al., 2012), permitindo avaliar a produtividade dos autores 

(indicadores de produção) os estudos de citações (indicadores de citação) e ocorrência de 

coautorias, citações e palavras (indicadores de ligação) (ARAÚJO, 2006). Sendo que nesse 

estudo foi realizado o levantamento dos indicadores de produção relativo aos descritores 

fundamentais desta pesquisa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de indicadores de produção utilizou-se a base 

de dados Scopus, consideradas entre as mais relevantes bases por possuir ampla cobertura 

de revistas de alto impacto e multidisciplinares (ARCHAMBAULT et al, 2009). Para a 

pesquisa foram utilizados os descritores cluster and textile industry, que estejam citados no 

título, abstract e descritores, buscando estabelecer os vínculos entre a produção 

acadêmico/científica e os clusters da indústria têxtil, considerando-os como atores 

fundamentais para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável. 

A partir da seleção realizada utilizando os descritores foi feita análise das datas das 

publicações e então selecionadas aquelas publicadas nos últimos 15 anos para avaliar os 

indicadores de produção (data de publicação, autores, fonte, afiliação, país, tipo de 

documento e área).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada resultou em 321 publicações na base de dados Scopus, sendo 

seis de acesso livre. Na análise geral das publicações a data mais antiga foi de 1978, sendo 

que 83,8% (269) das publicações foram dos últimos 15 anos, sendo estas consideradas para 

as análises de indicadores de produção para este estudo e que estão distribuídas no período 

conforme Figura 1: 

 

Figura 1 - Gráfico da Distribuição, de acordo com o ano, das publicações encontradas na 

base de dados Scopus 

 

Fonte: SCOPUS (2018) 

 

A distribuição das publicações por ano não tem diferença significativa, sendo 2014 

e 2017, os anos com maior percentual de publicações (10%, respectivamente), seguido de 

2013 com 9%; 2006, 2007, 2011 e 2012 com 8%, 2005 e 2010 com 7% e 2008, 2009 e 

2015 com 6%. Considerando que nos 26 anos anteriores, ou seja, entre 1978, ano da 

primeira publicação encontrada na seleção inicial e o ano de 2004, foram encontrados 

16,2% do total de publicações da base de dados Scopus, pode-se considerar, que nos 

últimos 15 anos houve um significativo incremento das publicações que trazem em seu 

contexto o tema cluster e indústria têxtil. 

Com relação às fontes, autores, afiliação a instituição de ensino/pesquisa a Tabela 1 

apresenta os principais resultados. 
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Tabela 1: Distribuição, de acordo com as principais fontes, autores e afiliação, das 

publicações encontradas na base de dados Scopus  

Indicador nº de publicações % 

Fontes:    
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Seriya Teknologiya 

Tekstil Noi Promyshlennosti  20 7,4 

Advanced Materials Research 6 2,2 

Journal Of Tianjin Polytechnic University  6 2,2 

Colourage  5 1,9 

ATA Journal  4 1,5 

Textile Magazine  4 1,5 

Textiles Eastern Europe  4 1,5 

Autores   

Carswell, G.  3 1,1 

Baciu, G.  2 0,7 

Balachandran, S.  2 0,7 

Bushueva, M.A.  2 0,7 

Buturac, G.  2 0,7 

Afiliação:   

Vladimir State University  10 3,7 

Chinese Academy of Sciences  6 2,2 

Tianjin Polytechnic University  5 1,9 

Henan Polytechnic University  5 1,9 

National Environmental Engineering Research Institute India  4 1,5 

M. Auezov South Kazakhstan State University  4 1,5 

Fonte: SCOPUS (2018) 

 

Foram encontradas 140 fontes diferentes, sendo a principal publicação com 7,4% do 

total, uma revista científica mensal Russa com publicações, especialmente da área das 

engenharias, seguida de revista Suíça que indexa publicações internacionais das mais 

diversas áreas científicas e de uma revista Chinesa, ligada a Universidade Politécnica, 

ambas com 2,2% das publicações. Com relação aos autores, foram 158, sendo que o mais 

prevalente, com três (1,1%) publicações é Carswell, G., do Reino Unido e que realiza 

estudo com contexto geográfico/ciências sociais/meio ambiente e sustentabilidade, 

especialmente na Índia.  
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Em seguida com 0,7% das publicações estão, respectivamente autores da China, 

Índia, Rússia e da Croácia. Das seis principais instituições de ensino de afiliação dos 

autores e fontes, estão uma da Rússia (3,7%), três Chinesas (2,2%, 1,9% e 1,9%) uma da 

Índia (1,5%) e uma do Cazaquistão (1,5%).  

A fonte das publicações é considerado um fator de impacto importante. Por isso 

realizou-se a verificação do índice de qualidade Scientific Journal Rankings (SJR), 

utilizado pela base de dados Scopus para medir a influência e o prestígio do periódico, 

considerando que a área do conhecimento, a qualidade e a reputação do periódico 

influenciam diretamente nas citações realizadas por ele (CORREIA; MESQUITA, 2013). 

O periódico Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Seriya Teknologiya Tekstil Noi 

Promyshlennosti apresenta índice melhor (SJR = 0,188 – Q3) entre todas as fontes com 

maior número de publicações sobre o tema em estudo, seguida pelo Colourage com SJR = 

0,127 – Q4; pelo Advanced Materials Research  com SJR=0,115 – Q4,  o periódico Textiles 

Eastern Europe  e o Journal Of Tianjin Polytechnic University  com SJR=0,105 – Q4 e 102 

– Q4 respectivamente e com SJR=0,1 – Q4 o ATA Journal e o Textile Magazine. Periódicos 

com SJR abaixo de 0,7 são consideradas de baixo impacto, com SJR entre 0,7 e 0,9 de 

médio impacto, já aquela com SJR acima de 0,9 são consideradas de alto impacto 

(SCIMAGO, 2018), estando as fontes deste estudo, portanto, classificadas como de baixo 

impacto. 

Seguindo a descrição dos indicadores de produção verificou-se os principais países 

de origem das publicações, sendo indicados os dados no Figura 2: 
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Figura 2 - Gráfico da distribuição, de acordo com país, das publicações encontradas na base 

de dados Scopus 

 

Fonte: SCOPUS (2018) 

 

A China com 28% e Índia com 17% se destacam entre os países com o maior 

número de estudos, seguido dos Estados Unidos com 10% e Rússia com 9%. O Brasil 

encontra-se na décima posição com apenas 2% das publicações, indicando que apesar de 

apresentar produção significativa na indústria têxtil e reconhecidamente uma área 

econômica e social tradicional e importante, não tem tido a atenção necessária da área 

acadêmica. 

O tipo de publicação e área do conhecimento foram analisados, conforme tabela 2: 
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Tabela 2: Distribuição, de acordo com o tipo de documento e área de estudo, das 

publicações encontradas na base de dados Scopus  

Indicador nº de publicações % 

Tipo de documento   

Artigo 207 77,0 

Artigo em conferências 48 17,8 

Revisão 7 2,6 

Capítulo de livro 4 1,5 

Artigo de negócios 1 0,4 

Revisão de conferência 1 0,4 

Short Survey 1 0,4 

Área Do Estudo   

Negócios, Gestão e Contabilidade 101 37,5 

Engenharia 94 34,9 

Ciência de materiais 76 28,3 

Ciência ambiental 53 19,7 

Ciências Sociais 40 14,9 

Ciências tecnológicas 26 9,7 

Ciências Agrárias e tecnológicas 20 7,4 

Fonte: SCOPUS (2018) 

 

Prevalecem os artigos com 77% das publicações, seguido dos artigos apresentados 

em Conferências com 17,8%. Já com relação as áreas de estudo 37,5% , estão relacionados 

a gestão, negócios e contabilidade, 34,9% das engenharias, 28,3% das ciências de materiais, 

19,7% das ciências do meio ambiente, 14,9% das ciências sociais, 9,7% das ciências 

tecnológicas e 7,4% das ciências agrárias e tecnológicas. Ásia e Leste Europeu são, 

portanto, segundo o estudo, as regiões com o maior número de produções acadêmicas. Esse  

resultado vai de encontro ao incremento de aglomerações produtivas na área têxtil que 

ocorreu nos últimos anos, especialmente na China e na Índia, atualmente os dois maiores 

produtores têxteis do mundo, sendo que o Brasil, encontra-se hoje como o quinto maior 

produtor têxtil e o quarto maior parque industrial do mundo, mas oscilando muito na 

capacidade de modernização e inovação quando comparado a países como China, Índia, 

Estados Unidos e o Paquistão, países que superam o Brasil em produção e inovação 

produtiva têxtil (CLEMENTINO, 2012; OLIVEIRA, LIMA, 2017; ABIT, 2018). 
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CONCLUSÃO 

 

A compreensão do desenvolvimento dos territórios e da construção de 

territorialidades é um dos elementos fundamentais para se compreender a emergência de 

clusters e avaliar os processos atuais de desenvolvimento, fundados nos princípios da 

sustentabilidade e da inovação. 

Observou-se pela descrição narrativa que a criação ou manutenção de um cluster 

requer o envolvimento de diversos atores que compartilham do objetivo comum de 

desenvolvimento sustentável que, por sua vez envolve a territorialidade enquanto espaço 

ocupado e fomentado pelos mais diversos organismos e grupos, sejam eles públicos ou 

privados, formais ou informais. Nesse contexto, as instituições de ensino, especialmente as 

universidades e sua capacidade de produzir estudos e pesquisa científicas, através da 

formação de profissionais/pesquisadores é fundamental. 

Considerando que a indústria têxtil tem a tradicional característica de organizar-se 

em forma de aglomerados produtivos ou clusters, além de ser um importante fomentador 

econômico, criativo e inovador, dependendo, para o seu desenvolvimento, da produção 

científica e tecnológica e da constante renovação da sua matéria-prima, formas de produção 

e logística. Tendo em vista que esses fatores implicam na formação de profissionais que 

atuem no setor, bem como, tem hoje a necessidade de adequar-se aos princípios de 

sustentabilidade, procurou-se levantar os indicadores de produção de estudos acerca do 

tema que indicou a Ásia e o Leste Europeu como as regiões com o maior número de 

publicações, indicando o envolvimento das ciências/instituições de ensino, dessas regiões, 

na construção de estudos acerca da indústria têxtil e dos clusters, assumindo o seu papel 

fundamental de atores para a compreensão desses aglomerados produtivos. Isso fomenta 

assim o conhecimento acerca da inovação, fator indispensável para o desenvolvimento 

sustentável dos territórios em que os clusters estão instalados e para a própria manutenção 

da indústria têxtil. O Brasil aparece como incipiente na produção de estudos acerca do 

tema, o que pode ser um fator importante para justificar não somente a dificuldade em 

competir no mercado global, pela indústria têxtil nacional, assim como em se adaptar aos 

princípios de desenvolvimento sustentável criativo e inovador. 
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O estudo, limitado ao levantamento dos indicadores de produção, abre caminhos 

para o aprofundamento do tema e instiga o debate, no campo acadêmico, em prol da efetiva 

colaboração das universidades, enquanto protagonistas da produção de conhecimento e 

atores na construção das territorialidades e da sustentabilidade. 
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A ESPECIALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DO SETOR SECUNDÁRIO EM 

MATO GROSSO DO SUL (2000-2015) 

 

THE SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF THE SECONDARY SECTOR 

IN MATO GROSSO DO SUL (2000-2015) 

 

Rafael Gonçalves Moreno21 

Rosele Marques Vieira22 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo verificar a especialização e concentração do setor 

secundário das microrregiões de Mato Grosso do sul por meio de quatro medidas, o 

Quociente Locacional, Coeficiente de Redistribuição, Coeficiente Especialização e 

Coeficiente de Reestruturação. Os dados do PIB setorial que subsidiam a análise foram 

extraídos das bases de dados do IBGE e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO, para o 

período de 2000 a 2015.  Os resultados da pesquisa indicaram que as microrregiões de Três 

Lagoas, Nova Andradina e Paranaíba, situadas na parte leste do território de Mato Grosso 

do Sul, na divisa com o Estado de São Paulo, apresentam maior desempenho do setor 

secundário, em discrepância com demais microrregiões que apresentam estrutura produtiva 

similar à estrutura estadual.  

 

Palavras-chave: Setor Secundário. Especialização. Mato Grosso do Sul. 

 

Abstract: This article aims at the specialization and concentration of the secondary sector 

of the micro-regions of Mato Grosso do Sul by means of four measurement, the Locational 

Quotient, the Redistribution Coefficient, the Specialization Coefficient and the 

Restructuring Coefficient. The data of the sectoral GDP were extracted from the databases 

of the IBGE and the Secretariat of State for Environment, Economic Development, 

Production and Family Agriculture - SEMAGRO, for the period from 2000 to 2015. The 

results of the research indicated that the micro regions of Três Lagoas, Nova Andradina and 

Paranaíba, located in the eastern part of the territory of Mato Grosso do Sul, on the border 

with the State of São Paulo, show higher performance of the secondary sector, in 

discrepancy with other microregions which present a productive structure similar to the 

state structure. 

 

Keywords: Secondary Sector. Specialization. Mato Grosso do Sul.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estado de Mato Grosso do Sul localizado estrategicamente, ao mesmo tempo 

integrado ao corredor de exportação de São Paulo e Paraná, é privilegiado pela natureza, 

possui abundancia de recursos naturais, e em função do clima e potencial hídrico a 

agropecuária é a atividade de maior destaque no estado. Essa atividade constitui a base da 

economia do estado, evidencia-se, ainda, que em áreas mais férteis predomina a agricultura, 

enquanto em áreas de fertilidade menor o destaque é a pecuária. Os investimentos 

estruturais dos últimos anos permitiram a modernização do setor primário, possibilitando 

ao Estado tornar-se grande produtor de matéria-prima, e constitui-se como fator de grande 

importância para a agroindustrialização iniciada nos anos de 1980.  

Apesar de uma especialização na agropecuária, o setor secundário do desempenha 

papel significativo na economia de MS, sendo principal responsável pelo fornecimento de 

matéria-prima para a agroindústria. Mais especificamente, o setor industrial está 

direcionado para o beneficiamento de produtos advindos principalmente do setor 

agropecuário como grãos, algodão, carnes, leite, couro, cana, mandioca e minérios.  

Neste sentido este trabalho tem por objetivo averiguar a estrutura econômica das 

microrregiões, verificando o grau de especialização e concentração das atividades 

econômicas do setor secundário em Mato Grosso do Sul no período de 2000 a 2015. 

Para atingir o objetivo proposta os procedimentos metodológicos são compostos por 

quatro medidas de localização e especialização, o Quociente Locacional, Coeficiente de 

Redistribuição, Coeficiente Especialização e Coeficiente de Reestruturação. Delimitou-se o 

período de análise no corte temporal de 2000 até 2015, e para formular os indicadores 

propostos utilizou-se o PIB setorial de cada uma das 11 microrregiões do Estado e Mato 

Grosso do Sul, extraídos das bases de dados do IBGE e da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO.  

Além desta introdução, este trabalho está organizado primeiramente com o 

referencial teórico, os elementos metodológicos, os resultados e por fim a conclusão.  
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DESEMPENHO DO SETOR SECUNDÁRIO EM MS (2000-2015) 

 

No período pós anos 2000, o setor secundário tem apresentado bons resultados, de 

acordo com Gomes, (2016), o setor secundário cresceu 38,8% em Mato Grosso do Sul no 

período entre 2000 a 2014 conforme Figura 1, passando de 2.882 plantas indústrias em 

2000 para 7.419 em 2014.  

Conforme a Figura 1 é possível observar que em uma perspectiva geral a partir de 

2000 a instalação de empreendimento que atuam no setor secundário seguiu de forma 

crescente, com uma pequena oscilação negativa entre 2003 e 2006, porém logo 

acompanhada de grande crescimento no número de indústria. Essa oscilação negativa, 

nesse período, se reflete nos resultados do PIB industrial de MS na Tabela 1, os valores do 

PIB indicam que apenas em dois períodos o PIB industrial apresentou taxa de crescimento 

negativo em relação ao ano anterior, exatamente em 2005 e 2007. 

 

Figura 1 – Evolução do total de indústrias em Mato Grosso do Sul 

 
                   Extraído de: GOMES, 2016. 

 

O aumento do número de estabelecimentos industriais apresentado no período final 

da Figura 1 pode explicar o aumento da participação relativa do PIB de MS. A partir do ano 

de 2011 os valores referentes ao PIB do setor secundário ultrapassaram e se mantiveram 

acima de 20% de participação no PIB total. 
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Tabela 1– Valor adicionado do PIB dos setores de atividade econômica - 2000-2015 

Anos Agropecuária Indústrias Serviços 

2000 1.965,26 1.894,14 6.209,64 

2001 2.674,98 2.042,77 6.900,41 

2002  3.704,29  2.414,31  8.496,06  

2003  5.603,81  3.179,52  10.575,53  

2004  4.928,54  3.868,51  11.579,74  

2005  3.492,88  3.731,94  13.168,60  

2006  3.614,58  4.406,88  14.864,20  

2007  4.288,22  4.270,98  17.166,62  

2008  5.946,53  5.305,44  19.516,03  

2009  5.968,61  6.212,92  21.969,69  

2010  7.151,61  9.380,76  24.963,64  

2011  8.475,22  10.946,62  28.924,05  

2012  9.672,43  12.318,09  32.650,06  

2013  10.848,01  13.534,62  36.864,10  

2014  12.195,26  15.220,13  42.957,22  

2015  13.644,48  16.375,34  44.296,53  
Fonte: SEMAGRO, 2017. 

 

A seguir, a Tabela 2 complementa a Tabela 1, indicando o quanto cada setor 

representa percentualmente no PIB. Em ambas é possível observar que a participação do 

setor terciário tem se mantido como a principal responsável pelo PIB estadual e que há uma 

inversão entre o PIB secundário e o PIB primário. Nos primeiros anos da análise, 

aproximadamente até 2004, o desempenho do setor primário supera o setor secundário, 

contudo no final do período, principalmente a partir de 2011 essa lógica se inverte, e o PIB 

secundário passa a ser superior ao primário. Ou seja, o setor terciário se manteve em 

primeiro, como principal responsável pelo PIB de Mato Grosso do Sul em todo o período, 

já o PIB industrial saiu da terceira e última posição ultrapassando o setor primário e 

conquistando a segunda posição em participação no PIB.  
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Tabela 2 – Evolução da participação relativa no Valor Adicionado do PIB (em %) 

Ano 

             

Setores de Atividade Total 

Primário Secundário Terciário 

2000 19,52  18,81  61,67 100,00  

2001 23,02  17,58  59,39 100,00  

2002  25,35 16,52 58,13 100,00  

2003  28,95  16,42  54,63  100,00  

2004  24,19  18,98  56,83  100,00  

2005  17,13  18,30  64,57  100,00  

2006  15,79  19,26  64,95  100,00  

2007  16,67  16,60  66,73  100,00  

2008  19,33  17,24  63,43  100,00  

2009  17,48  18,19  64,33  100,00  

2010  17,23  22,61  60,16  100,00  

2011  17,53  22,64  59,83  100,00  

2012  17,70  22,54  59,76  100,00  

2013  17,71  22,10  60,19  100,00  

2014  17,33  21,63  61,04  100,00  

2015  18,36  22,03  59,61  100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SEMAGRO, 2017. 

 

Nesse período de análise alguns eventos contribuíram para as oscilações do PIB, de 

acordo com Vieira (2012), nos anos de 2004 e 2005 a economia de MS entra em retração 

devido a diminuição na produção das principais culturas no estado provocadas pela 

insuficiência de chuvas, afetando principalmente as áreas produtoras ao sul do estado, e 

influenciada também pelo aparecimento de focos de febre aftosa em alguns municípios do 

estado, ocasionando dificuldades de comercialização para produtos da pecuária.  

Os impactos negativos desse período passaram a ser superados a partir de 2007, 

com a retomada da aceleração da economia, e conforme Vieira (2012), esse processo foi 

influenciado por investimento privados no setor de papel e celulose, no setor siderúrgico e 

sucroalcooleiro que ocasionam no aumento da produção de eucalipto, minério de ferro, 

manganês e calcário. 

Posteriormente, 2009, outro evento influencia o desempenho do PIB estadual, a 

crise financeira internacional que afetou o mercado consumidor nacional e internacional.  
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Outro evento que exerceu forte na economia sul-mato-grossense e contribuiu 

principalmente para a expansão recente da indústria foram os incentivos estaduais (MS 

Empreendedor23 e MS - Forte Indústria24).  

 

A política de incentivos fiscais do governo de Mato Grosso do Sul, fundamentada 

na Lei “MS Empreendedor”, que fornece um desconto de 67% no ICMS para as 

indústrias dos setores priorizados, complementada pela “MS-Forte Indústria”, 

visam atrair indústrias para o território a fim de desenvolver o parque industrial 

do estado e lograr uma produção diversificada e de alto valor agregado 

(GOMES., 2016, p. 176). 

 

Os incentivos fiscais se tornaram estímulos para a atração de novas plantas 

industriais, tornando o estado atrativo para indústrias de outros estados, como São Paulo e 

Paraná, que passaram a influenciar principalmente áreas próximas as divisas com esses 

estados, com as microrregiões de Três Lagoas e Paranaíba. E apesar de certa mudança 

locacional, as indústrias ainda se encontram localizadas principalmente em torno dos 

mesmos polos de desenvolvimento definidos desde a década de 1970, principalmente 

Campo Grande e Três Lagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  O Programa Estadual de Fomento a Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda - MS 

Empreendedor, foi instituído pelo Governo Estadual, através da Lei Complementar Nº 093, de 05 de 

novembro de 2001(SEFAZ, 2017). 
24 Criado pela lei nº 4.049, de 30 de junho de 2011, que “Dispõe sobre o Programa Estadual 

de Desenvolvimento Industrial MS Forte-Indústria”, visando incentivar o setor secundário 

através de inventivos fiscais. 



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. 

 

 
299 

 

 

PERFIL DAS MICRORREGIÕES DE MATO GROSSO DO SUL 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul está dividindo em 11 microrregiões geográficas, 

conforme disposto no Mapa 01 a seguir. 

 

Mapa 01 – Divisão Político-Administrativa e Microrregional 

 
             Fonte: SEMAGRO, 2017. 

 

A microrregião do Baixo Pantanal, faz fronteira com Paraguai e Bolívia, é composta 

por 3 municípios, Ladário, Porto Murtinho e Corumbá, que é o maior município de MS. 

Essa microrregião possui cerca de 138.794 habitantes, com densidade demográfica de 1,7 

habitantes por km2, com uma área total de aproximadamente 83.048 km2, é a microrregião 

com maior área e com menor densidade entre todas as 11 microrregiões. Nessa 

microrregião o setor secundário está representado especialmente pela extração de ferro, 

manganês e calcário.  
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A microrregião de Aquidauana tem quatro municípios, Aquidauana, Anastácio, 

Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Possui 105,446 habitantes em uma área de 27.730 km2, 

com densidade demográfica de 3,8 habitantes por km2.  

Alto Taquari é a microrregião formada pelos municípios de Coxim, São Gabriel do 

Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Camapuã, Pedro Gomes, Alcinópolis e 

Figueirão. Essa microrregião possui 117.215 habitantes com uma área de 41.667 km2 e com 

densidade demográfica de 2,8 habitantes por km2. 

A microrregião de Campo Grande é composta pelos municípios de Campo Grande, 

Sidrolândia, Terenos, Bandeirantes, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo e Corguinho. Com uma 

área total de 28.261 km2, população de 874.205 habitantes e densidade demográfica de 30,9 

habitantes por km2, é entre todas as 11 microrregiões a mais populosa e com maior 

densidade demográfica. É também a principal em termos econômicos, sendo o município 

de Campo Grande o principal polo econômico.  

A microrregião de Cassilândia conta com uma área de aproximadamente 12.872 

km2, com população de 60.275 habitantes e densidade demográfica de 4,7 km2. È composta 

pelos municípios de Cassilândia, Costa Rica e Chapadão do Sul. Essa microrregião está 

localizada no leste do território estadual, próximo a São Paulo, Minas Gerais e Goiás.  

A microrregião de Paranaíba é formada pelos municípios de Paranaíba, Aparecida 

do Taboado, Inocência, Selvíria. Com população de 76.442 habitantes, com área estimada 

em 17.187 km2, correspondendo a 4,81% do estado, densidade demográfica de 4,4 

habitantes por km2.  

A microrregião de Três Lagoas é composta por Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, 

Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Possui área de 50.496 km2, com população 

de 156.176 e densidade demográfica de 3,6 habitantes por km2. 

A microrregião de Nova Andradina é composta por 5 municípios, Nova Andradina, 

Bataguassu, Batayporã, Anaurilândia e Taquarussu. Com área de 13.456 km2, com 

população de 88.368 habitantes e com densidade demográfica de 6,6 habitantes por km2. 

A microrregião de Bodoquena é composta pelos Municípios de Jardim, Nioaque, 

Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Bonito, Caracol e Bodoquena. Tem área total de 22.611 

km2, população de 105.286 habitantes e densidade demográfica de 4,7 aproximadamente 

habitantes por km2. A região possui como característica o agronegócio, o turismo e  
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também a extração de calcário. Conforme dados da Associação Brasileira dos Produtores 

de Calcário Agrícola (ABRACAL), para o ano de 2015 o Estado de Mato Grosso do Sul 

produziu 6,82% do total de calcário produzido no Brasil, valor significativo considerando 

que o maior produtor, Minas Gerais, produziu 17,92% do total, sendo a maior parte desse 

calcário localizada na microrregião de Bodoquena. Os dados do Anuário Mineral Brasileiro 

de 2010 mostram que os municípios de Bodoquena, Belas Vista e Bonito possuem juntos 

93% das reservas lavradas de calcário do Estado de Mato Grosso do Sul. 

A microrregião de Dourados é formada por 15 municípios, Dourados, Rio Brilhante, 

Maracaju, Itaporã, Ponta Porã, Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Aral Moreira, Antônio 

João, Laguna Carapã, Vicentina, Jutí e Douradina. Sua área é de 37.362 km2, com 

população de 500.955 habitantes e densidade demográfica de 13,4 habitantes por km2. É a 

segunda maior em participação no PIB estadual, perdendo apenas para Campo Grande, com 

destaque para os municípios de Dourados e Ponta Porã.  

A microrregião de Iguatemi é a microrregião que possui o maior número de 

municípios, são 16 no total, entre eles Naviraí, Ivinhema, Itaquiraí, Mundo Novo, Iguatemi, 

Coronel Sapucaia, Paranhos, Deodápolis, Eldorado, Sete Quedas, Tacuru, Glória de 

Dourados, Angélica, Japorã e Novo Horizonte do Sul. Possui área de 22.456 km2, com 

população de 226.179 habitantes e densidade demográfica de 10,1 habitantes por km2. 
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Tabela 04 – Contribuição das MRGs no PIB de MS 2000 – 2015 (em %) 

              
              Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do SEMAGRO e Vieira 2012.     

 

As duas principais microrregiões são Campo Grande e Dourados, juntas somaram 

54,7% do PIB estadual em 2015, a primeira se destaca pela sua força no setor de comercio 

e serviços e atividade industrial, a segunda pelo seu impacto agropecuário, tendo destaque 

na produção de grãos e cana-de-açúcar e também tem importância na agroindústria. Outras 

microrregiões de destaque são Três Lagoas e Iguatemi, que somam juntas 19,4% no PIB em 

2015. Três Lagoas tem destaque pela atividade industrial e tem como polo o município de 

Três Lagoas, e Iguatemi tem forte presença da pecuária, lavouras e agroindústria. As outras 

7 microrregiões somam 25,9% do PIB estadual, destacando os polos industriais de Nova 

Andradina e Paranaíba, e o turismo na Microrregião de Bodoquena.                    
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a realização deste estudo optou-se por utilizar o Quociente Locacional, 

Coeficiente de Redistribuição, Coeficiente Especialização e Coeficiente de Reestruturação. 

As medidas se aplicam a PIB setorial das 11 microrregiões do Estado de Mato Grosso do 

Sul, os dados foram obtidos no IBGE e SEMAGRO, quanto às medidas e sua aplicação 

seguem descritas a seguir. 

As medidas de localização são utilizadas para conhecer os padrões regionais de 

crescimento econômico, e de acordo com Haddad (1989) as medidas de localização se 

preocupam entre dois ou mais períodos. Entre as medidas mais utilizadas na análise 

regional estão o quociente locacional, coeficiente de localização, coeficiente de associação 

geográfica e coeficiente de redistribuição. Sobre as medidas de localização Vieira (2012, p 

60) esclarece sua utilização como 

Um conjunto de medidas descritivas e de natureza eminentemente exploratória 

são comumente utilizadas em diagnostico do processo de mudança estrutural dos 

setores produtivos, definindo os padrões regionais da distribuição espacial da 

atividade econômicas. Tais medidas podem ser divididas entre medidas de 

localização, de natureza setorial, que procuram verificar padrões de concentração 

ou de dispersão espacial, e medidas de especialização, que concentram a análise 

na estrutura produtiva de cada região com o objetivo de analisar o grau de 

especialização regional, assim como sua mudança entre determinados períodos de 

tempo.  

 

De acordo com Haddad (1989) a primeira etapa na realização de medidas de 

localização e especialização é a elaboração de uma matriz contendo as informações, que 

relacionam a distribuição setorial-espacial de uma variável, neste trabalho a variável é o 

PIB de cada microrregião, extraídos do bando de dados do IBGE e SEMADE. As 

informações devem estra dispostas na matriz de forma que cada linha represente a 

distribuição total da variável de um determinado setor entre as diferentes regiões de um 

estado ou pais. E as colunas devem representar como uma variável total de uma região é 

distribuída nos diferentes setores. As variáveis podem ser representadas por: 
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𝐸𝑖𝑗 = PIB no setor i (primário, secundário e terciário) da região j (uma das 11 

microrregiões); 

∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖 = PIB em todos os setores da região j; 

∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗 ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗 = PIB no setor i de todas as regiões; 

∑𝑖 ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗 = PIB em todos os setores de todas as regiões; 

A matriz de informações pode ser apresentada da seguinte forma: 

 

Tabela 04 – Matriz de informações 

    Regiões j   

 

 

 

Setores i 

  

 

  

 
𝐸𝑖𝑗 

 ∑ 𝐸𝑖𝑗

𝑖

 

  

 

  

 ∑ 𝐸𝑖𝑗

𝑖

 
 ∑𝑖 ∑ 𝐸𝑖𝑗

𝑗

 

Fonte: Haddad (1989) 

 

O Quociente Locacional 𝑄𝐿𝑖𝑗  para Haddad (1989) é usado para comparar a 

participação percentual de uma região em um setor particular com a participação percentual 

da mesma região no total do emprego da economia total. Se o valor encontrado for maior 

que 1 significa que a região é mais importante, no contexto nacional, em termos de setor,  

do que em termos gerais de todos os setores. O Quociente Locacional é representado 

formalmente por: 
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𝑄𝐿𝑖𝑗 =

𝐸𝑖𝑗

𝐸𝑖
𝐸𝑗

𝐸

 = quociente de locacional do setor i da região j.                                      

(15) 

Se o valor encontrado para 𝑄𝐿𝑖𝑗  for menor que 1 significa que a microrregião j está 

menos especializada no setor i que no conjunto de todas as regiões em análise.  

O Coeficiente de Redistribuição 𝐶𝑅𝑒𝑑𝑗, explica Haddad (1989), por sua vez trata de 

relacionar a distribuição de uma variável, em dois períodos de tempo, nesse caso a variável 

é o PIB das microrregiões e o período é o de 2000-2015, verificando se existe algum padrão 

de concentração ou dispersão ao longo do tempo. Os valores obtidos podem variar entre 0 e 

1, sendo que próximo de zero significa que não houve mudança no padrão espacial de 

localização do setor e 1 quando ocorrer a situação oposta. O Coeficiente de Redistribuição 

pode ser representado da seguinte forma: 

 

𝐶𝑅𝑒𝑑𝑗 =
Σ𝑖(|𝑗𝑒𝑖

𝑡1−𝑗𝑒𝑖
𝑡0| ) 

2
                                                                                              (16)       

                                                                                             

As medidas de especialização regional focam na estrutura produtiva, para Haddad 

(1989), elas investigam o grau de especialização ou diversificação num determinado 

período.  

Para investigar o grau de especialização ou diversificação de uma economia 

regional num determinado período é utilizado o Coeficiente de Especialização 𝐶𝐸𝑗 , 

representado por:   

 𝐶𝐸𝑗 =
Σ𝑖(|𝑖𝑒𝑗−𝑖𝑒|)

2
                                                                                                     (17) 

 

Onde,  

𝐶𝐸𝑗 = Coeficiente de Especialização; 

𝐶𝐸𝑗 = Somatória dos setores na microrregião j; 

𝑖𝑒𝑗 = Distribuição percentual do PIB na microrregião j; 

𝑖𝑒 = Distribuição percentual do PIB no MS. 



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. 

 

 
306 

 

 

 

De acordo com Haddad (1989), o Coeficiente de Especialização permite comparar a 

estrutura produtiva da região j com a estrutura produtiva nacional, nesse caso a região j 

representa uma das microrregiões e a estrutura produtiva nacional é o Estado de Mato 

Grosso do Sul. Os valores obtidos com o Coeficiente de Especialização quando próximos 

de 0 indicam que a região (microrregião) possui composição setorial idêntica a da nação 

(MS), caso o valor obtido seja 1, a região j (microrregião) possui especialização ligada a 

um determinado setor ou  possui uma composição setorial diferente da nacional (MS). 

Coeficiente de Reestruturação 𝐶𝑅𝑗  permite relacionar se houve mudança na 

estrutura em dois períodos diferentes, tornando possível verificar o grau de especialização. 

Pode ser representado da seguinte forma: 

 

𝐶𝑅𝑗 =
Σ𝑖(|𝑖 𝑒𝑗 𝑡1−𝑖 𝑒𝑗 𝑡0|)

2
                                                                                            (18) 

 

Se o coeficiente obtido for igual a 0 não houve mudança na composição setorial, se 

for próximo de 1 significa que houve uma reestruturação setorial. 

Para Vieira (2012), uma forma de minimizar as limitações metodológicas das 

medidas de localização e especialização é a utilização do método diferencial-estrutural, 

dessa forma os métodos juntos podem se completar permitindo uma melhor interpretação 

dos dados. 

Na próxima seção serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos 

métodos descritos na metodologia. 
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RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

O primeiro indicador a ser analisado é o Quociente Locacional, seus resultados 

tornam possível verificar a importância de cada setor na composição do PIB. A Tabela 09 

mostra os valores obtidos para o Quociente Locacional no ano 2000. 

 

Tabela 09 – Quociente Locacional do PIB setorial por microrregião de MS em 2000 

MRGs/Setor Quociente Locacional  

 Primário Secundário Terciário  

Baixo Pantanal 1,217 0,555 1,100  

Aquidauana 1,411 0,565 0,984  

Alto Taquari 1,776 0,602 0,755  

Campo Grande 0,299 1,320 1,242  

Cassilândia 1,711 0,835 0,667  

Paranaíba 1,353 0,966 0,814  

Três Lagoas 1,397 1,039 0,752  

Nova Andradina 1,096 1,245 0,822  

Bodoquena 1,420 0,698 0,911  

Dourados 1,104 0,922 0,980  

Iguatemi 1,469 0,761 0,851  

Elaborado pelo autor. 

 

Os valores acima de 1 demonstram que a microrregião em questão é mais 

especializada em determinado setor que os demais setores do Estado. Os resultados para o 

ano de 2000 demonstram que o setor primário é o setor que mais é especializado, foram 

obtidos valores acima de 1 em quase todas as microrregiões, a única exceção é a 

Microrregião de Campo Grande. O setor terciário apresenta especialização em duas 

microrregiões, Campo Grande e Baixo Pantanal, embora em outras microrregiões os 

valores foram próximos de 1. 

No que se referem ao setor industrial, apenas três microrregiões apresentaram grau 

de especialização, foram às microrregiões de Campo Grande, Três Lagoas e Nova 

Andradina. 
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 Quando comparado à mesma análise, porém no período de 2015, basicamente os 

resultados são similares, conforme Tabela 10. O setor primário continua como o setor de 

maior especialização nas microrregiões, porém agora são 8 microrregiões especializada no 

setor, antes eram 10. O setor terciário que antes possuía 2 microrregiões especializadas, em 

2015 passa a ter 4, Baixo Pantanal, Campo Grande e a adição de Bodoquena e Aquidauana. 

 O setor terciário foco deste trabalho, manteve 3 microrregiões especializada, porém 

Campo Grande deixa de demonstram especialização e é substituída por Paranaíba que se 

junta a Três Lagoas e Nova Andradina.  

 

Tabela 10 – Quociente Locacional do PIB setorial por microrregião de MS em 2015 

MRGs/Setor Quociente Locacional  

 Primário Secundário Terciário  

Baixo Pantanal 0,836 0,779 1,132  

Aquidauana 1,560 0,398 1,050  

Alto Taquari 1,784 0,500 0,943  

Campo Grande 0,272 0,771 1,309  

Cassilândia 1,969 0,740 0,798  

Paranaíba 0,859 2,386 0,531  

Três Lagoas 1,090 2,171 0,539  

Nova Andradina 1,127 1,059 0,939  

Bodoquena 1,454 0,457 1,061  

Dourados 1,337 0,741 0,992  

Iguatemi 1,596 0,779 0,898  

Elaborado pelo autor. 

 

 

Todas as três microrregiões com especialização no setor secundário (Paranaíba, Três 

Lagoas e Nova Andradina) se localizam no leste do estado, na divisa com São Paulo.  

O Coeficiente de Redistribuição, ao contrário do Quociente Locacional, permite 

realizar uma verificação ao longo do tempo, entre dois períodos, tornando possível 

averiguar o grau de especialização. Se o coeficiente obtido for igual a 0 não houve mudança 

na composição setorial, se for próximo de 1 significa que houve uma reestruturação 

setorial. Quanto aos resultados se os valores obtidos forem próximos de zero significa que 

não houve mudança no padrão de localização espacial do setor, a Tabela 11 a seguir mostra 

os resultados para o período de 2000 até 2015. 

 

 

 



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. 

 

 
309 

 

 

 

Tabela 11 – Coeficiente de Redistribuição do PIB setorial por MRG 2000-2015 

MRGs/Setor Coeficiente de Redistribuição  

 Primário Secundário Terciário  

Baixo Pantanal 0,026 0,004 0,009  

Aquidauana 0,006 0,008 0,005  

Alto Taquari 0,041 0,019 0,009  

Campo Grande 0,015 0,197 0,004  

Cassilândia 0,005 0,007 0,003  

Paranaíba 0,011 0,076 0,006  

Três Lagoas 0,038 0,204 0,014  

Nova Andradina 0,006 0,015 0,002  

Bodoquena 0,016 0,015 0,007  

Dourados 0,076 0,021 0,024  

Iguatemi 0,003 0,002 0,000  

Elaborado pelo autor. 

 

No geral não ocorreram mudanças significativas quando ao padrão de dispersão ou 

concentração espacial nas microrregiões, o único destaque possível é para as microrregiões 

de Campo Grande e Três Lagoas, no setor secundário, que apresentaram os maiores 

valores, indicando maiores mudanças estruturais.   

A seguir, a Tabela 12, mostram os valores obtidos para o Coeficiente de 

Especialização que permite comparar a estrutura produtiva das microrregiões com a 

estrutura produtiva de Estado de Mato Grosso do Sul.  

 

Tabela 12 – Coeficiente de Especialização do PIB setorial das MRGs de MS 2000-2015 

MRGs/Setor Coeficiente de Especialização  

2000 2015  

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário  

Baixo Pantanal 0,060 0,108 0,048 0,030 0,049 0,079  

Aquidauana 0,114 0,106 0,008 0,103 0,133 0,030  

Alto Taquari 0,215 0,097 0,118 0,144 0,110 0,034  

Campo Grande 0,194 0,078 0,116 0,134 0,051 0,184  

Cassilândia 0,196 0,040 0,160 0,178 0,057 0,121  

Paranaíba 0,098 0,008 0,089 0,026 0,305 0,280  

Três Lagoas 0,110 0,009 0,119 0,016 0,258 0,275  

Nova Andradina 0,026 0,059 0,086 0,023 0,013 0,036  

Bodoquena 0,116 0,073 0,043 0,083 0,120 0,036  

Dourados 0,029 0,019 0,010 0,062 0,057 0,005  

Iguatemi 0,130 0,058 0,072 0,109 0,049 0,061  

Elaborado pelo autor. 
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Os valores obtidos com o Coeficiente de Especialização quando próximos de 0 

indicam que a microrregião possui composição setorial idêntica a de MS, caso o valor 

obtido seja 1, a microrregião possui especialização ligada a um determinado setor ou possui 

uma composição setorial diferente de MS. 

Os resultados demonstram que os valores de maior significância representam o setor 

secundário das Microrregiões de Paranaíba e Três Lagoas, indicando que em 2015 essas 

microrregiões apresentavam composição setorial diferente da estadual, com maior destaque 

no setor industrial.  

No geral os valores indicam que no período de 2000 a 2015 as economias regionais 

têm apresentado características similares a da economia estadual, com raras exceções.  

 

Tabela 13 – Coeficiente de Reestruturação do PIB setorial das MRGs de MS 2000-2015 

MRGs/Setor Coeficiente de Reestruturação  

 Primário Secundário Terciário  

Baixo Pantanal 0,183 0,037 0,146  

Aquidauana 0,104 0,049 0,153  

Alto Taquari 0,163 0,036 0,199  

Campo Grande 0,033 0,150 0,083  

Cassilândia 0,111 0,040 0,155  

Paranaíba 0,216 0,291 0,075  

Três Lagoas 0,186 0,226 0,040  

Nova Andradina 0,096 0,069 0,165  

Bodoquena 0,126 0,069 0,194  

Dourados 0,060 0,061 0,121  

Iguatemi 0,113 0,013 0,126  

Elaborado pelo autor. 

 

O Coeficiente de Reestruturação permite relacionar se houve mudança na estrutura 

em dois períodos diferentes, tornando possível verificar o grau de especialização, valores 

próximos a 0 indicam que não ocorreu mudança na composição setorial, valores próximos a 

1 indicam que houve uma reestruturação setorial. 

Os principais valores de maior significância foram os valores para o setor 

secundário das microrregiões de Paranaíba e Três Lagoas, indicando que houve mudanças 

na estrutura setorial.  
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos para o período de 2000 a 2015 mostram que as microrregiões 

de Três Lagoas, Nova Andradina e Paranaíba, situadas na parte leste do território de Mato 

Grosso do Sul, na divisa com o Estado de São Paulo, apresentam maior desempenho do 

setor secundário, em discrepância com demais microrregiões que apresentam estrutura 

produtiva similar à estrutura estadual.  

O Quociente Locacional revelou que apenas as microrregiões de Paranaíba, Três 

Lagoas e Nova Andradina possuem especialização no setor secundário. O Coeficiente de 

Redistribuição indicou que no geral não ocorreram mudanças significativas quando ao 

padrão de dispersão ou concentração espacial nas microrregiões, o único destaque possível 

é para as microrregiões de Campo Grande e Três Lagoas, no setor secundário, que 

apresentaram os maiores valores, indicando maiores mudanças estruturais.  Já o Coeficiente 

Especialização indicou  que o setor secundário das Microrregiões de Paranaíba e Três 

Lagoas apresentaram composição setorial diferente da estadual, com maior destaque no 

setor industrial. E por fim, o Coeficiente de Reestruturação mostrou que houve mudanças 

na estrutura setorial das microrregiões de Paranaíba e Três Lagoas, indicando maior 

concentração no setor secundário. 

Contudo devido à formulação metodológica das medidas de localização e 

especialização sugere-se aqui a utilização de outros métodos complementares que permitam 

melhor formular hipóteses que expliquem os resultados obtidos. Buscando por exemplo 

para verificar que de certa forma essas microrregiões sofrem maior influencia dos grandes 

centros industriais devido sua proximidade e acabam por incorporar para si essa influencia. 
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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 

 

FAMILY FARM AND AGRICULTURAL COOPERATIVES UNDER THE OPTICS OF 

THE THEORY OF TRANSACTION COSTS: AN ANALYSIS ON THE PRODUCTION 

OF FRUITS AND VEGETABLES IN THE MICROREGION OF TOLEDO-PR 

 

Leandro Pereira dos Santos25 

Carla Maria Schmidt26 

Dagmar Mithöfer27 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar de que maneira a teoria dos custos de transação 

explica a opção pela organização familiar e a presença de cooperativas no setor de 

produção agrícola. O trabalho busca demonstrar evidências empíricas que comprovem os 

pressupostos teóricos no setor de produção de frutas, verduras e legumes na microrregião 

de Toledo-PR. A abordagem da pesquisa é qualitativa, realizada primeiramente através de 

uma pesquisa bibliográfica e, integralizada pela análise e compreensão do fenômeno, 

através da interação direta com os produtores agrícolas, associados e não associados a 

cooperativas ou associações. As evidências empíricas confirmaram os pressupostos teóricos 

sobre os custos de transação. A organização familiar é uma estrutura minimizadora dos 

custos de monitoramento do trabalho agrícola e as cooperativas agrícolas proporcionam aos 

agricultores benefícios em termos de economia de escala, principalmente com a diluição de 

custos burocráticos.  

 

Palavras-chave: Cooperativas. Custos de transação. Organização familiar agrícola. Cadeia 

de frutas, verduras e legumes. 
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Abstract: The objective of this paper is to analyze how the theory of transaction costs 

explain the option for the family farm organization and the presence of cooperatives in the 

agricultural production sector. The paper seeks to demonstrate empirical evidence to prove 

the theoretical assumptions in the fruit and vegetable production sector in the microregion 

of Toledo-PR. The research approach is qualitative, carried out primarily through a 

bibliographical research and, integrated by the analysis and understanding of the 

phenomenon, through direct interaction with agricultural producers, associated and not 

associated with cooperatives or associations. Empirical evidence has confirmed the 

theoretical assumptions of transaction cost. Family farm organization is a minimizing 

structure of agricultural labor monitoring costs and agricultural cooperatives provide 

farmers with benefits in terms of economies of scale, especially with the dilution of 

bureaucratic costs. 

 

Keywords: Cooperatives. Transaction cost. Family farm. Fruit and vegetables chain. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A modernização agrícola e as alterações no sistema de comércio de alimentos são 

ocorrências que têm mudado a natureza do agricultor, de maneira que demandam dos 

pequenos produtores novas responsabilidades e capacidade de desenvolver e implementar 

diferentes ferramentas organizacionais, para que possam participar desse dinâmico mercado 

(KAGANZI et al., 2009). 

Algumas das principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores, além 

do acesso aos mercados, são o acesso a informações e a novas tecnologias. Apesar disto, os 

pequenos produtores contam com a vantagem de um potencial menor custo do trabalho, que 

sendo familiar, tem menor custo de monitoramento. Assim, percebe-se que os pequenos 

produtores enfrentam altos custos na maior parte transações, com exceção da utilização do 

trabalho, que em geral, é familiar (POULTON; DORWARD; KYDD, 2010).       

De modo geral, os custos de transação têm probabilidade de serem maiores para os 

agricultores familiares. O pequeno tamanho da propriedade rural não é condizente com 

economias de escala, o que gera maiores custos unitários de aquisição de insumos, serviços 

financeiros, assistência técnica, certificação, serviços de marketing, investimentos fixos, 

entre outros (WIGGINS; KIRSTEN; LLAMBI´, 2010). Além disso, os pequenos 

produtores agrícolas têm dificuldade em atuar no mercado de maneira eficaz, pois o poder  
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de negociação também é menor. Isso acaba abrindo espaço para o comportamento 

oportunista de agentes com maior poder de mercado (FISCHER; QAIM, 2012). 

Sob a ótica da teoria organizacional, autores têm argumentado que a organização 

cooperativa agrícola pode ser uma estrutura que minimiza custos de transação (BONUS, 

1986; STAATZ, 1987; HANSMANN, 1996; VALENTINOV, 2007; CHADDAD, 2012). 

Trabalhos empíricos têm demonstrado que a participação em ações coletivas, como 

cooperativas e associações, têm impacto positivo para os produtores agrícolas ao reduzir 

custos de transação e proporcionar melhor e maior acesso aos mercados. Hellin, Lundy e 

Meijer (2009), por exemplo, mostraram que a participação em organizações coletivas 

agrícolas, melhora o acesso aos mercados, principalmente no setor de vegetais. Bernard e 

Taffesse (2012), demonstraram melhor desempenho no mercado para os participantes de 

cooperativas. Fischer e Qaim (2012) discutiram os mecanismos e os benefícios da 

participação em ações coletivas, inclusive com aumento da renda familiar para produtores 

que comercializam de forma coletiva. E, ainda, Verhofstadt e Maertens (2014) e Hoken e 

Su (2015), discutiram a influência positiva da participação em cooperativas no aumento da 

renda e redução da pobreza. 

Neste mesmo sentido, o principal objetivo deste trabalho é analisar de que maneira a 

teoria sobre os custos de transação explica a opção pelas organizações agrícolas familiares 

e a existência de cooperativas no setor de produção agrícola. Com o suporte da 

fundamentação teórica, explicando a existência dessas estruturas organizacionais, o 

trabalho busca demonstrar evidências empíricas que comprovem os pressupostos teóricos 

no setor de produção de frutas, verduras e legumes na microrregião de Toledo-PR. Para 

tanto, o artigo está organizado em cinco partes, que se desdobram além dessa introdução, 

nos pressupostos teóricos, nos procedimentos metodológicos, nas evidências empíricas 

encontradas, e por fim, nas conclusões.  
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ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E COOPERATIVAS NA AGRICULTURA: 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

As vantagens da organização familiar, bem como, das cooperativas, na atividade 

agrícola em relação as outras formas organizacionais podem ser analisadas sob diferentes 

aspectos. Neste trabalho, o foco será a abordagem dos custos de transação, que busca 

explicar vantagens e desvantagens da escolha dessa estrutura organizacional.  

 

Custos de transação e a escolha da estrutura de governança  

 

Os custos de transação foram definidos por Williamson (1993) como os custos ex-

ante da efetivação da transação, necessários para preparar, negociar e salvaguardar um 

acordo, bem como os custos ex-post da efetivação da transação, que se referem as 

adaptações quando a execução de um contrato é acometida por falhas, erros, ou outra 

alteração qualquer inesperada. Para Coase (1937), esses custos podem ser inibidores de 

transações e dão origem às estruturas de governança que buscam minimizar os custos de 

transação. 

A admissão da existência de custos de transação pressupõe que o rol de fatores que 

constituem o comportamento dos agentes, abrange os fatores comportamentais de 

racionalidade limitada e oportunismo. Se reconhece que os agentes econômicos têm a 

intenção de agir com total racionalidade. Porém, isto não é possível, pois devido às 

limitações de natureza cognitiva, apenas uma parte do conhecimento e das informações 

existentes pode ser processada por uma pessoa. Além disso, considera-se que os indivíduos 

são fortemente tentados a agir de maneira que mais lhes seja oportuna. Ou seja, desde que 

haja uma possibilidade, o ser humano vai agir de maneira a buscar obter vantagens 

(FARINA, 1997; SYKUTA; CHADDAD, 1999). 

Um outro fator que deve ser levado em consideração, quando da escolha da melhor 

estrutura de governança, é a incerteza. Essa está relacionada com a impossibilidade de se 

fazer previsões realistas e precisas sobre as atitudes que os agentes econômicos possam vir 

a assumir após a realização de uma transação (ROCHA JR, 2004). A dificuldade em se 

saber no presente o que vai ocorrer no futuro amplia as lacunas que um contrato não pode  
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cobrir, o que aumenta o espaço para a renegociação, abrindo-se caminho para o 

comportamento oportunista. Os contratos, instrumentos necessários para a mitigação dos 

riscos deste ambiente, devido a racionalidade limitada, são incompletos. Os agentes, cientes 

desta incompletude, constroem mecanismos para lidar com as lacunas provenientes destes 

contratos (AZEVEDO, 2000). 

Outros elementos ainda influenciam os custos de transação. Um deles é a 

especificidade dos ativos. Se a produção de um determinado bem requer o aporte de 

investimentos em ativos que lhe são específicos, entendendo esta especificidade como a 

impossibilidade de ser usado de uma forma alternativa, o agente que arcou com este 

investimento está sujeito à alguma ação oportunista da outra parte (FARINA, 1997). Dessa 

forma, quanto maior for a especificidade dos ativos, maior é o potencial de perda 

relacionada a uma ação oportunista por parte do outro agente, e consequentemente, maiores 

serão também os custos de transação (AZEVEDO, 2000). 

A frequência das transações também influencia nos custos de transação. Esta é uma 

medida da regularidade ou da recorrência com que os agentes econômicos realizam 

determinada transação (AZEVEDO, 2000). 

O modelo para a seleção da estrutura de governança mais adequada para cada 

espécie de transação é representado pela resposta à necessidade de minimização de custos 

de transação. A internalização da transação por uma firma, por exemplo, é resultado da 

comparação entre os custos burocráticos e hierárquicos internos à firma, em comparação ao 

custo de se transacionar no mercado. Os crescentes aumentos nos custos de transação criam 

um continuum cujos extremos são o mercado e a hierarquia, sendo estes extremos 

intermediados pelas formas híbridas, que possuem características de ambos 

(WILLIAMSON, 1991). 

A estrutura de governança via mercado se dá basicamente pelo sistema de preços. 

Esta seria mais eficiente em casos em que as especificidades dos ativos são nulas, sendo 

negligenciáveis os custos de transação. Se, ao contrário, a especificidade de ativos for alta, 

o custo para se romper um contrato também é alto, o que exige altos custos de transação. 

Neste caso, exige-se um maior controle sobre as transações, optando-se então pela 

hierarquia. Neste tipo de organização, a empresa decide por internalizar o segmento de  
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atividade que vem imediatamente a jusante e a montante de sua atividade principal 

(WILLIAMSON, 1991).  

Sobre as formas intermediárias, Ménard (2004) afirma que além dos termos 

“híbrido”, “complexo” e “rede”, outras nomenclaturas também são encontradas, como 

franquias, marcas coletivas, parcerias, cooperativas, alianças, clusters, arranjos, entre 

outros. De acordo com Bouroullec e Paulillo (2010), as formas hibridas de governança 

incorporam agentes que realizam suas transações, ou parte delas, através de mecanismos de 

governança diferentes do mercado, mas também não comprometem seus direitos de 

propriedades em estruturas hierárquicas, além de poderem se utilizar de recursos comuns. 

Já Ménard (2004) afirma que o agrupamento de recursos é uma forma de agir de maneira 

cooperativa e de lidar com as incertezas em mercados competitivos. Apesar disto, podem 

continuar a competir por espaço em um mesmo mercado. Dessa forma, podem cooperar em 

determinadas atividades, e competir em outras. 

 

Principais atributos inerentes a atividade agrícola e potenciais problemas resultantes 

 

A agricultura, como atividade produtiva, tem uma série de atributos que a 

distinguem de outros setores da economia. Em consequência disso, estas características têm 

influência na forma organizacional adotada para governar as transações neste setor. 

Um importante atributo inerente a atividade agrícola se refere a especificidade dos 

ativos. Em geral, o capital da fazenda, ou boa parte dele, é especializado, o que significa 

que tem pouco uso alternativo. Isso acarreta em relativa baixa mobilidade dos fatores de 

produção. De maneira especial, é necessário frisar que a terra e o clima são específicos para 

cada região, não podendo ser movimentados. Já o capital e o trabalho, apesar de poderem 

ser movimentados em algumas circunstâncias, em várias delas também são específicos de 

um local (CHAVAS, 2001). 

Segundo Valentinov (2007), a agricultura é o setor da economia onde com maior 

clareza se destaca o uso de ativos específicos. Porém, para o autor, o principal atributo do 

setor agrícola é sua dependência da natureza, aspecto gerador de alta incerteza. Também 

Allen e Lueck (2005) afirmam que o processo de produção agrícola está fortemente ligado 

à natureza em maior grau do que outras formas de produção. Essa ligação submete a  
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produção agrícola às forças do clima, pragas, estações, geologia e hidrografia (ALLEN; 

LUECK, 2005). 

O uso de ativos específicos e a dependência da natureza, são gerados de 

particularidades inerentes à atividade agrícola. Ativos específicos são importante nas 

transações no setor agrícola. Um acordo para transacionar bens produzidos com ativos 

específicos, com parceiros específicos, traz risco para o agente que fez o investimento no 

ativo específico, pois o agente comprador pode querer não comprar o bem, ou mesmo, 

exigir renegociar o preço. Como o investimento já foi feito, o investidor do ativo específico 

está preso na transação (APPIAH et al., 2010). 

Em particular para a produção agrícola, o uso de ativos específicos agrava um 

problema interorganizacional. Como as fazendas geralmente são agentes com menor poder 

de mercado, se comparadas as organizações empresariais fornecedoras de insumos, os 

produtores agrícolas estão expostos ao preço monopolista, exercido por um pequeno 

número de grandes empresas fornecedoras de insumos. O uso de ativo específico dá origem 

à quase rendas que podem ser perseguidas oportunamente pelas firmas de insumos, pois 

possuem maior poder de mercado em relação aos produtores agrícolas (VALENTINOV, 

2007). Da mesma forma, quando o setor comprador dos produtos agrícolas é formado por 

uma pequena quantidade de empresas, o uso de ativos específicos pode ter de lidar com 

situações de risco para o agricultor em relação aos seus parceiros comerciais (STAATZ, 

1987).  

Em relação a dependência da natureza, esta também gera implicações para a 

atividade agrícola. A alta dependência da natureza implica em um baixo nível de controle 

durante o processo produtivo e também sobre os resultados da produção, provocando 

problemas de planejamento, monitoramento e supervisão, conforme destacado por Schmitt 

(1993).  

Os preços dos produtos agrícolas são, com frequência, mais voláteis do que os 

produtos não agrícolas. O comportamento dos preços dos produtos agrícolas está 

diretamente ligado à natureza biológica do seu processo produtivo (TOMEK; KAISER, 

2014). Este é um fenômeno também verificado por Chavas (2001), para quem uma 

característica notável no setor agrícola é a instabilidade nos seus mercados. A instabilidade  



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. 

 

 
320 

 

 

 

resulta de efeitos climáticos, que afetam a produção, os preços e a renda da fazenda, como 

também da inelasticidade na demanda por produtos agrícolas em relação aos preços 

(CHAVAS, 2001). 

Diretamente ligada a dependência da natureza está a sazonalidade, que se refere à 

quantidade e ao comprimento dos ciclos produtivos. A ordem natural é o plantio, cultivo e 

colheita. Isso impossibilita a especialização produtiva com potencial economia de escala, 

pois ao longo do tempo, diferentes tarefas devem ser realizadas pelos trabalhadores. Assim, 

de forma geral, a natureza traz ocorrências aleatórias ao cultivo agrícola, dificultando 

inclusive a especialização dos agricultores (ALLEN; LUECK, 2005). 

A necessidade do envolvimento dos indivíduos em diferentes tarefas ao mesmo 

tempo, com o cultivo de diferentes culturas com diferentes ciclos produtivos, também 

aumenta o custo de monitoramento (ALLEN; LUECK, 2005). O monitoramento do 

trabalho também é prejudicado pela impossibilidade técnica de designação dos 

trabalhadores a um mesmo local e pela dificuldade em relacionar o resultado da produção 

com o trabalho aplicado. Em ambas as situações, há distribuição assimétrica de informação 

entre o empregador e o empregado, representando um problema de agente principal 

(SCHMITT, 1993). 

Setores com alto nível de utilização de ativos específicos e, ambiente com alta 

volatilidade e incerteza, são propícios para a escolha da hierarquia como estrutura de 

governança (WILLIAMSON, 1991). Porém, as dificuldades de monitoramento e supervisão 

do trabalho, limitam a escolha da hierarquia como estrutura de governança, podendo ser a 

organização familiar uma resposta adequada para este problema. Além disso, as 

cooperativas podem ser consideradas como estruturas de governança capazes de governar 

transações em casos nos quais a hierarquia exigiria custos de transação proibitivamente 

altos (VALENTINOV, 2007). 
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A organização agrícola familiar como resposta ao problema de monitoramento do 

trabalho e da flexibilidade produtiva 

 

  De acordo com Allen e Lueck (2005), o trabalho contratado desempenha papel 

limitado na produção agrícola. De forma majoritária, os membros da família são quem 

fornecem a maior parte do trabalho necessário na propriedade agrícola. No mesmo sentido, 

Calus e Van Huylenbroeck (2010) afirmam que na agricultura familiar, a maior parte do 

trabalho é fornecido pela própria família, que apresenta como uma das vantagens, o fato de 

a propriedade agrícola familiar poder se ajustar às variações na demanda por trabalho ao 

longo do ano, decorrentes das variações sazonais. 

Pollak (1985) sugeriu, como solução organizacional para o problema de 

monitoramento do trabalho na agricultura, a fazenda familiar. O autor destaca como 

vantagens da organização familiar: interesse adequado dos membros da família em aplicar 

esforço em forma de trabalho, pois os resultados são para a família; devido a comunicação 

intrafamiliar, não há distribuição assimétrica de informação entre os membros; o 

comportamento oportunista dos membros da família é limitado pelas relações afetivas; 

existência de fidelidade familiar. 

Isto é o que sugeriu também Bonus (1986). Segundo o autor, o que explica o fato de 

uma firma não atuar na produção agrícola em algumas cadeias produtivas, mas sim, com 

maior frequência, a organização agrícola familiar, são as características da atividade em si, 

como dependência do clima e qualidade do solo. Tais características demandam experiência 

e instinto do gestor da fazenda, que ao mesmo tempo, é de difícil aferição, burocratização 

ou supervisão. Neste caso, a melhor situação é o fazendeiro ser o responsável por suas 

próprias decisões. 

Em termos de flexibilidade, a organização agrícola familiar é caracterizada pelo fato 

de a gestão e o empreendedorismo estarem sob o controle da família (CALUS; VAN 

HUYLENBROECK, 2010). Além disso, o agregado familiar e a empresa são aglomerados 

em uma entidade institucional (AÏT ABDELMALEK, 2004), e não há separação clara entre 

a vida familiar doméstica e as responsabilidades de trabalho (PFEFFER, 1989). Assim, a 

organização agrícola familiar tem maior flexibilidade na divisão dos rendimentos da  
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fazenda, podendo decidir entre a expansão da produção através de novos investimentos ou 

o consumo familiar (VAN DER PLOEG, 2000; CALUS; VAN HUYLENBROECK, 2010). 

Apesar de ser uma resposta adequada para o problema de monitoramento e 

supervisão do trabalho e possuir maior flexibilidade produtiva, a organização familiar é 

caracterizada também por ser limitada pelo tamanho da família, pois, devido as 

especificidades da produção agrícola, o uso de trabalho contratado é dificultoso. Esta 

limitação do tamanho da fazenda acarreta duas desvantagens: 1) intraorganizacional, com a 

insuficiência para realizar vantagens em termos de economias de escala; e 2) 

interorganizacionais, com um menor poder de mercado para negociar com os parceiros 

comerciais a jusante e a montante das unidades agrícolas (VALENTINOV, 2007). Assim, a 

fazenda familiar ganha em termos de custo de monitoramento, mas perde em relação às 

economias de escala (ALLEN; LUECK, 2005). Nesta perspectiva, as cooperativas agrícolas 

surgem como potencias respostas a estes problemas. 

 

O papel das cooperativas agrícolas 

 

As cooperativas têm o potencial de contribuir para a captura de economias de 

escala, por exemplo, através da formação de um pool de máquinas ou para a contratação de 

serviços especializados. Nestes casos, as cooperativas se configuram em extensões das 

organizações familiares, combinando as vantagens do monitoramento do trabalho, com 

economias de escala para aquisição de bens e serviços necessários, e mantendo a 

independência econômica e legal dos seus membros (VALENTINOV, 2007). 

Para Bonus (1986), a teoria dos custos de transação explica a vantagem da atuação 

cooperativa através da economia de escala. Tomando como exemplo o elo produtivo de 

uma cadeia produtiva, a atuação cooperativa dos agentes para a fabricação de insumos só se 

justifica em setores nos quais a escala de produção é grande, ou seja, nos quais a demanda 

por insumos é relativamente ampla. Caso contrário, é mais vantajoso efetuar a transação de 

compra de insumos através do mercado, com fornecedores externos. 

Através da cooperativa, os membros podem centralizar várias transações, tanto a 

jusante quanto a montante da operação produtiva agrícola. A vantagem de tal atuação 

conjunta é que, ao invés de cada membro pesquisar por preços atrativos, negociar os preços  
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com compradores e fornecedores, e elaborar e monitorar vários contratos, todas estas 

atividades podem ser realizadas por uma única entidade. Isso acarretará em economias de 

escala e custos individuais reduzidos com as referidas atividades. O produtor terá, ainda, 

maior capacidade para se concentrar nas suas atividades básicas de produção (BONUS, 

1986; KARANTININIS; NILSSON, 2007). 

Em relação a desvantagem interorganizacional, usando o arcabouço da teoria dos 

custos de transação, Bonus (1986) e Staatz (1987) justificam a vantagem da atuação 

cooperativa pela internalização de transações com ativos específicos. Isso poderia evitar 

que a “quase-renda” gerada pelos ativos específicos seja capturada, através de 

comportamento oportunista, por agentes com os quais os associados realizam transações. 

Hansmann (1996) argumentou que a cooperativa oferece vantagens aos produtores 

agrícolas em relação as outras formas organizacionais. No mesmo sentido, Bonus (1986) 

afirma que a atuação de forma associada na venda de produtos pode auferir maiores preços 

de venda, desde que a associação possibilite a prática de preço de venda com algum grau de 

monopólio (BONUS, 1986), sendo que uma negociação centralizada pode melhorar o poder 

de mercado dos membros (CHADDAD, 2012).  

Valentinov (2007), Bonus (1986), Staatz (1987) e Hansmann (1996) também 

reconhecem que a atuação em cooperativas agrícolas traz vantagens aos produtores ao 

compensar uma posição de desvantagem em relação aos seus parceiros comerciais. Sob tal 

perspectiva, os autores identificam alguns atributos organizacionais específicos associados 

a atividade agrícola: alto nível de utilização de ativos específicos; alto grau de incerteza; e 

existência de externalidades captáveis por meio de economias de escala. 
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Organização familiar e cooperativas agrícolas: complementação para minimizar 

custos de transação 

 

Com base na teoria explorada, pode-se construir um modelo sistêmico para o 

entendimento de como se relacionam as características fundamentais da unidade produtiva 

agrícola, aspectos da teoria sobre custos de transação, e a organização familiar e a 

cooperativa agrícola como estruturas de governança minimizadoras dos custos de transação 

(Figura 1). 

  

Figura 1 - Organização Familiar e Cooperativas para Minimizar Custos de Transação na 

Agricultura 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2018) com base na literatura. 

 

De acordo com a Figura 1, a produção agrícola tem como principais atributos o uso 

de ativos específicos e a dependência da natureza. Ser intensivo no uso de ativos 

específicos abre espaço para um comportamento oportunista de agentes que tem maior 

poder de mercado, nesse caso, os parceiros comerciais a jusante e a montante do setor de 

produção agrícola. A dependência da natureza aumenta o ambiente de incerteza, que além 

de expandir o espaço para comportamento oportunista, também aumenta o custo de 

monitoramento do trabalho agrícola. 
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A organização familiar é uma resposta eficiente do setor de produção agrícola para 

o problema de custo de monitoramento do trabalho. Além disso, a organização familiar é 

mais flexível em termos de produção. Assim, a organização agrícola familiar minimiza o 

custo de monitoramento, é mais flexível e, consequentemente, diminui os custos de 

transações totais. Apesar disso, a organização agrícola familiar traz desvantagens em 

termos de economia de escala e poder de negociação. 

Para fazer frente as desvantagens de economia de escala e poder de negociação, as 

cooperativas agrícolas se constituem em estruturas de governança capazes de minimizar 

custos de transação. Neste sentido, tem potencial para reduzir os custos de transação totais.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atender ao principal objetivo desta pesquisa, foi realizada primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica. Foram levantadas referências teóricas publicadas por meio de 

artigos científicos e livros que tratam do assunto. Com isto, foi possível compreender o que 

a teoria apresenta sobre a existência de organização familiar e cooperativas na produção 

agrícola. 

Em seguida, com o intuito de constatar evidências empíricas para os pressupostos 

teóricos sobre a existência das organizações familiares e cooperativas agrícolas, conduziu-

se uma pesquisa de campo, na qual foram aplicados questionários estruturados aos 

produtores agrícolas de frutas, verduras e legumes (FVL) da microrregião de Toledo-PR no 

período de dezembro de 2016 a janeiro de 201728. Os questionários buscaram entender o 

papel das organizações coletivas e, também, capturar algumas características da agricultura 

familiar. A amostra deste trabalho é composta por 99 produtores agrícolas, sendo 66 

membros e 33 não membros de cooperativas ou associações de FVL na microrregião de 

Toledo-PR, abrangendo um total de 20 municípios. 

                                                 
28  O questionário aplicado aos produtores é parte de um projeto maior, que busca avaliar o nível de 

sustentabilidade dos produtores agrícolas da microrregião. As questões relacionadas às ações coletivas 

referem-se apenas a uma menor parte do questionário. 
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A abordagem desta pesquisa é qualitativa, de modo que a busca pela explicação 

teórica e empírica foi feita pela análise e compreensão do fenômeno através da interação 

direta com os produtores agrícolas, associados e não associados a cooperativas ou 

associações. A partir disto, buscou-se descrever as características do fenômeno, com base 

nas respostas aos questionários aplicados e, também, na observação dos pesquisadores. 

O acesso aos produtores foi obtido através de feiras de produtores nas cidades que 

possuem a atividade, em contato com as cooperativas ou associações de produtores e ainda, 

em contato com as prefeituras e com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Expansão 

Rural).  

 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA CADEIA PRODUTIVA DE FVL NA 

MICRORREGIÃO DE TOLEDO - PR 

 

A microrregião de Toledo está localizada na mesorregião Oeste do Paraná, e é 

formada por 21 municípios, com uma área total de 8.754,994 km². A população total da 

microrregião é de 402.056 habitantes (IBGE, 2010). Com relação a agricultura familiar na 

microrregião de Toledo, destaca-se a alta proporção deste tipo de estabelecimento, que em 

2006 correspondia a 84,16% do total de estabelecimentos agropecuários (IBGE, 2009). 

Devido a concentração da produção de commodities, a área de terra dedicada a 

produção de frutas, verduras e legumes na microrregião é direcionada para atendimento, em 

maior parte, apenas da demanda local. Assim, a produção se enquadra, considerando a 

tipologia dos circuitos de produção e comercialização, nos circuitos curtos, que como 

sugerem Marsden, Banks e Bristow (2000) e Mundler (2008) são caracterizados pela venda 

dos produtos de forma direta para os consumidores, ou a venda indireta, com a participação 

de apenas um intermediário entre produtor e consumidor (Figura 2). 

Na referida cadeia produtiva, o início se dá com o fornecimento de insumos, tais 

como, corretivos para o solo, fertilizantes, pesticidas, embalagens, sementes e mudas e 

máquinas e equipamentos. Este fornecimento acontece, de forma geral, por lojas 

agropecuárias especializadas da própria região, através de transações via mercado. O 

conjunto de transações T0 é formado ainda pela transação referente aos serviços  
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especializados, neste caso, a contratação de empresa certificadora de produção orgânica, 

apenas para os produtores orgânicos, por exemplo. Esta transação é feita via cooperativa ou 

associação. Pertence ao conjunto T0, também, a transação referente à aquisição de trabalho 

agrícola, que no caso analisado, é realizada de forma majoritária, pela própria família. 

Em seguida, aparece o elo de produção agrícola propriamente dito, que é o foco de 

análise neste trabalho. Neste estágio da cadeia, os agricultores podem participar ou não de 

cooperativas ou associações. Se não é membro, a venda do produtor é feita na própria 

fazenda, para supermercados, lojas especializadas, restaurantes ou através do CEASA, que 

é uma empresa estatal que tem como função aprimorar a comercialização de frutas e 

verduras em diferentes regiões. 

 

 

Figura 2 - Cadeia Produtiva de Frutas, Verduras e Legumes na Microrregião de Toledo-PR 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

  

Se o produtor for membro de uma cooperativa ou associação, além das 

possibilidades de venda já citadas, ele tem ainda outros dois canais de comercialização.  

Um deles é a venda através de feiras de produtores. As feiras podem funcionar em horário 

comercial e todos os dias da semana ou em dias e horários específicos. A cooperativa ou 

associação é responsável pela organização, incluindo a adequação e respeito as normas de 

vigilância sanitária, e outras normas necessárias para o comércio de alimentos. Deve-se  
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destacar que a venda através das feiras, não é feita obrigatoriamente através de cooperativas 

ou associações, mas essas organizações são importantes facilitadoras do processo. 

Outro canal importante de comercialização que os produtores membros possuem é a 

venda para entidades governamentais. Neste aspecto, dois programas governamentais têm 

papel importante. O primeiro é o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) criado em 

2003, que com a aprimoração sofrida em 2012, permite aos estados, municípios e a 

federação, realizar compras institucionais dos agricultores familiares, com baixo nível de 

burocracia. Os produtos são utilizados para alimentação em escolas, creches, hospitais, 

quartéis, presídios, restaurantes universitários, entre outros.  O outro programa é o PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar), que apesar de já existir, sofreu mudança 

relevante em 2009 para fortalecer a possiblidade dos agricultores familiares participarem de 

mercados institucionais. Sob o PNAE, no mínimo 30% do orçamento federal, direcionados 

para a alimentação escolar, devem ser utilizados para aquisição de alimentos produzidos 

pela agricultura familiar (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Cabe destacar que, devido a 

algumas normas burocráticas dos programas, este canal de comercialização é viabilizado 

através das cooperativas e associações de produtores. 

 

A organização agrícola familiar, a incerteza e o problema de monitoramento  

 

A análise dos dados coletados durante a pesquisa demonstrou que o tamanho médio 

das propriedades agrícolas é relativamente pequeno, de 9,92 hectares, com área média 

direcionada para a produção de frutas, verduras e legumes de 1,56 hectares (Tabela 1). 

Em relação a estrutura organizacional, impera a agricultura familiar, não existindo 

integração vertical na referida cadeia produtiva. A Tabela 1 também mostra a quantidade de 

trabalhadores utilizados em cada propriedade agrícola, que em média é de 2,98 

trabalhadores da família e 0,48 trabalhadores contratados. Neste caso, os dados empíricos 

sugerem a confirmação do pressuposto teórico de que a organização familiar é uma 

resposta para o problema de monitoramento, pois os produtores optam pela utilização com 

maior regularidade do trabalho familiar, sendo que entre os membros de cooperativas e 

associações, esta quantidade corresponde a 85% do total, e entre os não membros, 

corresponde a 88% do total.  
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Tabela 1 - Tamanho da Propriedade Agrícola e Quantidade de Trabalho 

 Membros Não membros Geral 

Área média (hectares)    

Frutas, verduras e legumes 1,57 1,55 1,56 

Total 12,3 5,16 9,92 
    

Número médio de trabalhadores    
Família 3,1 2,73 2,98 

Contratado 0,53 0,37 0,48 

Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

Ressalta-se que a agricultura é uma atividade imersa em forte contexto de incerteza, 

devido a sua dependência de fatores climáticos, perecibilidade dos produtos e incerteza 

com relação aos preços de venda. Estas características parecem ser realçadas no setor 

produtivo analisado, pois em média, tanto membros, quanto não membros de cooperativas 

ou associações, relataram ter tido, em 2,1 ocasiões (em média), perdas causadas por fatores 

climáticos nos últimos três anos. Além disso, os produtores entrevistados relataram que, 

nos últimos 3 anos, em pelo menos 2 oportunidades, tiveram problemas para vender a 

produção, devido ao baixo preço, inclusive tendo momentos nos quais foi necessário 

descartar os produtos. 

O ambiente de incerteza, associado ao fato do setor ser fortemente intensivo em 

mão de obra, com o consequente possível problema de monitoramento, torna possível 

entender o porquê de os produtores não aumentarem a área cultivada de FVL, já que 

possuem uma quantidade de terra maior do que a que está sendo utilizada com esse cultivo. 

A expansão só poderia ser feita com a contratação de mais trabalhadores, movimento que 

avaliado pelos fazendeiros em situação de risco e retorno, não é viável. Apesar disso, entre 

os membros de cooperativas e associações, a quantidade de trabalhadores dedicados a 

produção de FVL é maior, o que indica que estas ações coletivas contribuem de alguma 

forma para a diminuição da incerteza para os associados. 
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Poder de mercado, economia de escala e a função das cooperativas agrícolas 

 

O setor de produção agrícola de FVL analisado na pesquisa não é capaz, ou não tem 

potencial, devido à baixa escala, de atuar de forma cooperativa na produção de insumos. Os 

associados também não veem vantagem em comprar de forma coletiva, já que devido ao 

tamanho das cooperativas (47,1 membros em média), mesmo juntos, não teriam demanda 

suficiente para conseguir reduções significativas nos preços dos insumos. Assim, a compra 

dos insumos é feita, geralmente, de forma individual, em lojas especializadas da região, ou 

seja, essas transações são realizadas via mercado. 

A facilidade de compra nos insumos, devido à quantidade de lojas especializadas na 

região, também foi citada pelos produtores como motivo para não atuarem de forma 

coletiva na compra de insumos na maioria das vezes. Devido à variedade de pontos de 

vendas, os produtores alegam que é possível pesquisar e negociar por melhores preços, 

mesmo atuando individualmente. Apesar disto, em algumas ocasiões, a compra de um 

determinado insumo é feita de forma coletiva, diretamente da fábrica, com redução 

significativa no custo do transporte. Mas esta não é a regra geral, ocorrendo apenas 

ocasionalmente. 

Um serviço que vem se tornando importante no setor analisado é a certificação de 

produtos orgânicos, que exige a contratação de uma empresa terceira. Neste caso, a 

contratação da empresa certificadora de forma individual pelo produtor é inviável devido à 

baixa escala, e a contratação de forma coletiva é mais adequada, e vem ocorrendo em 

alguns casos na região. Da amostra analisada, doze produtores atualmente possuem 

certificação para produtos orgânicos. Estes produtores apontaram, como um importante 

benefício da participação nas associações ou cooperativas, a possibilidade de pleitear o selo 

garantidor a um custo menor do que se o fizesse de forma individual.  

Durante a realização das entrevistas, foi perguntado aos produtores agrícolas 

membros de cooperativas ou associações, qual era o principal motivo por ele ter se 

engajado em tal organização coletiva. Como pode ser visto na Figura 3, as principais 

motivações estão ligadas a maior facilidade de venda dos produtos, a expansão do mercado,  
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a redução de incertezas quanto a venda e a possibilidade de obtenção de certificado de 

produto orgânico de forma coletiva. 

Figura 3 - Motivações para Participação em Organizações Coletivas 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

Como pode ser observado, os associados alegam ter benefícios quanto a colocação 

de seus produtos no mercado. Isso é resultado, basicamente, de dois canais de 

comercialização adicionais que os produtores membros de organizações coletivas têm 

acesso, quais sejam, a venda através de feiras de produtores e as compras governamentais. 

São nestes pontos que as cooperativas e associações tem papel de maior relevância, no 

sentido de desburocratizar o comércio de pequenos produtores. Isso porque esse tipo de 

comércio exige certa formalização e burocracia, que acarreta em custos e se torna inviável 

para os produtores de pequena escala atuarem de forma individual. 
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De acordo com Mior et al. (2014), essas organizações, chamadas pelos autores de 

cooperativas descentralizadas, tem papel importante na formalização dos pequenos 

produtores rurais associados, contribuindo, de forma decisiva, para ordenação de questões 

tributárias, sanitárias, trabalhistas, comerciais e previdenciárias. Em termos operacionais, a 

principal diferença em relação as cooperativas tradicionais é a possibilidade de realização 

de produção e processamento na propriedade agrícola e, através de um contrato de 

comodato, o produtor associado cede os direitos e deveres do que foi produzido na fazenda 

para que a cooperativa possa comercializar. Dessa forma, as cooperativas descentralizadas, 

em geral, possuem um escritório central, que funciona como uma central de negócios, e as 

operações de produção e processamento ocorrem nas fazendas (LANZARINI, 2017).  

Conforme Mior et al. (2014), estas cooperativas contribuem de forma decisiva para 

a viabilidade da entrada e manutenção dos pequenos produtores familiares no mercado. 

Neste sentido, entende-se que a teoria dos custos de transação sustenta a lógica 

sobre a importância da existência das cooperativas e associações no setor produtivo de FVL 

na microrregião de Toledo-PR, pois, apesar destas não apresentarem escala grande o 

suficiente para exercer algum poder de preço de monopólio, possibilitam a redução de 

custos de burocracia das transações de venda, ou seja, custos de transação. Isso é possível 

porque os custos burocráticos são diluídos entre os associados. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este artigo teve como objetivo analisar de que maneira a teoria dos custos de 

transação justifica a opção pelas organizações agrícolas familiares e a existência de 

cooperativas agrícolas. Com o suporte da fundamentação teórica, explicando a existência 

destas estruturas organizacionais, o trabalho buscou demonstrar evidências empíricas que 

comprovassem os pressupostos teóricos no setor de produção de frutas, verduras e legumes 

da microrregião de Toledo-PR. 
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As evidências empíricas confirmaram os pressupostos teóricos da economia dos 

custos de transação, de que a organização familiar é uma estrutura minimizadora dos custos 

de monitoramento do trabalho agrícola e, as cooperativas agrícolas são minimizadoras de 

custos de transação, pois possibilitam aos produtores, se beneficiarem de economias de 

escalas, com diluição de custos burocráticos entre os associados. 

Não fez parte do escopo deste artigo a análise de outros potenciais ganhos ou 

motivações que a atuação cooperativa pode trazer. Como exemplo, a troca de informação e 

de conhecimento entre os membros capaz de promover aprendizagem coletiva, o que pode 

influenciar na adoção de novas tecnologias de produção, novos equipamentos, novas 

variedades de sementes, adubos e fertilizantes, entre outros. Além disso, à participação em 

treinamentos e em feiras agropecuárias, são ações que ocorrem com alguma frequência e 

são organizadas pelas cooperativas e associações. Pode-se citar ainda, como elemento 

propulsor de melhoria na sustentabilidade dos agricultores, a maior força ao se demandar 

serviços, em especial de órgãos públicos, como assistência técnica e melhorias nas estradas 

regionais. Tais questões podem ser tema de debate e investigações em estudos futuros. 
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CAPITAL SOCIAL DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

SOCIAL CAPITAL OF THE CLUSTER INFORMATION TECHNOLOGY IN THE 

SOUTHWEST OF PARANA 

 

Augusto Faber Flôres29 

Marcos Junior Marini30 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

 

Resumo: Os Arranjos Produtivos Locais surgem como resposta para a crise do modelo de 

produção existente até os anos 1970. Nesse contexto, os APLs ganham destaque na 

literatura pela capacidade de dinamizar o desenvolvimento regional, surgindo na agenda 

governamental brasileira a partir dos anos de 1990. O objetivo geral do trabalho centrou-se 

em analisar o capital social do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do 

Sudoeste do Paraná. Foram selecionados para a amostra um conjunto de 31 entrevistados, 

sendo: 03 (três) da governança local, 19 (dezenove) empresários e 09 (nove) agentes de 

apoio. O estudo está enquadrado como pesquisa descritiva com caráter exploratório, com 

análise baseada em dados qualiquantitativos. Na fase exploratória utilizou-se de pesquisa de 

campo, com roteiro de entrevista aplicado aos participantes, o qual possibilitou a obtenção 

das informações necessárias para a condução da pesquisa sobre capital social no APL. 

Como resultados de pesquisa, verificou-se que alguns indicadores apresentaram níveis 

baixos, como, por exemplo,  participação, engajamento e comprometimento, densidade e 

reciprocidade. Adicionalmente, obtiveram valores médios, os indicadores referentes a 

confiança, cooperação, nível de relacionamento e troca de informações. Como 

recomendação para futuros estudos sugere-se a reaplicação dos instrumentos de coleta de 

dados junto ao conjunto de participantes deste APL, o que contribuirá para uma análise 

temporal sobre as condições do capital social do APL. 
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Abstract: The clusters arise as a response to the crisis of the existing production model up 

to the 1970s. In this context, the clusters are highlighted in the literature for the capacity to 

boost regional development, appearing on the Brazilian government agenda from the 

1990s. the general objective of the work focused on analyzing the social capital of the 

cluster Information Technology of the Southwest of Paraná. A total of 31 interviewees were 

selected for the sample, being: 03 (three) of local governance, 19 (nineteen) entrepreneurs 

and 09 (nine) support agents. The study is framed as descriptive research with an 

exploratory character, with analysis based on qualitative data. In the exploratory phase, a 

field survey was used, with an interview script applied to the participants, which enabled 

the information needed to conduct the research on social capital in the cluster. As research 

results, it was found that some indicators presented low levels, such as participation, 

engagement and commitment, density and reciprocity. In addition, they obtained average 

values, the indicators referring to trust, cooperation, level of relationship and exchange of 

information. As a recommendation for future studies it is suggested the reapplication of the 

data collection instruments with the group of participants of this cluster, which will 

contribute to a temporal analysis on the conditions of the capital of the cluster. 

 

 

Keywords: Cluster. Social Capital. Regional Development. Southwest of Paraná. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Encontra-se na literatura muitos apontamentos sobre a reestruturação do sistema 

produtivo nas últimas décadas do século XX, as quais contribuíram para o realinhamento 

das discussões pertinentes ao processo de desenvolvimento (BENKO; 1999). 

Conforme destacam Marini e Silva (2012, p. 107) “este cenário complexo provocou  

reestruturação espacial, visão de desenvolvimento conduzida pelas questões territoriais, 

surgindo novas teorias, as chamadas teorias do desenvolvimento econômico endógeno”. No 

mesmo sentido, Boisier (2001, p. 14) destaca que “o desenvolvimento endógeno é 

produzido como resultado de um forte processo de articulação de atores locais e de variadas 

formas de capital intangível, num projeto coletivo de desenvolvimento do território em 

questão”. 
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Considerando estas discussões, a literatura trata sobre as aglomerações e destacam-

se principalmente dois casos: i) distritos industriais italianos; e ii) a experiência do Vale do 

Silício norte-americano. Adicionalmente, apresenta-se também uma polissemia quanto aos 

termos adotados: distritos industriais, millieux innovateurs, Arranjos Produtivos Locais, 

sistemas produtivos locais, sistemas locais de produção, clusters (COSTA, 2010; MARINI; 

SILVA, 2012). 

Diante do exposto, observa-se a valorização e a forte vinculação dos arranjos 

produtivos com a proposta de desenvolvimento regional. Para contribuir nesse debate, 

apresenta-se como objetivo do artigo, analisar os elementos de capital social presentes no 

APL de TI do Sudoeste do Paraná. 

Como encaminhamento metodológico, o presente artigo está enquadrado como uma 

pesquisa descritiva com caráter exploratório, com fontes de primárias e secundárias, na qual 

utilizou-se dados qualiquantitativos para analisar o capital social dos membros participantes 

do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná. 

O artigo encontra-se estruturado em seis seções, incluindo esta introdução inicial. A 

segunda seção aborda os Arranjos Produtivos Locais, incluindo uma subseção que versa 

sobre capital social. A próxima seção apresenta os procedimentos metodológicos. Como 

passo seguinte a quarta seção discute os resultados de pesquisa quanto a análise do capital 

social no APL de TI do Sudoeste do Paraná. Como última seção, são apresentadas as 

considerações finais do presente artigo. 
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  

 

Observa-se com o passar das décadas que a atividade econômica não é distribuída 

de maneira uniforme no espaço geográfico.  Na visão de Becattini (1999), é possível 

afirmar que a proximidade de empresas em mesmo espaço gera diversos efeitos positivos 

desde a ampliação da concorrência e laços cada vez mais significativos e presentes que 

possibilitam estímulos cada vez mais fortes no fomento para a inovação, por exemplo. 

Por sua vez, Schmitz (2005) agrega outras novas correntes de pensamento que 

relacionam-se com os aglomerados produtivos: uma intitulada Nova Geografia Econômica, 

tendo em Paul Krugman no ano de 1990 seu principal expoente. Nessa teoria, as atividades 

inovadoras tendem-se a se aglomerarem em decorrência dos spillovers (transbordamento de 

conhecimento), além da observância das forças centrífugas e forças centrípetas que atuam 

nos locais produtivos (MARINI; SILVA, 2012). 

A chamada Nova Economia de Negócios, de Porter (1998) que tem na disputa 

qualificada entre a rede de fornecedores dinamizada pelos fatores locais que criam maior 

dinamismo para essa indústria. A ciência regional (que tem em Becattini, Markusen 

principais nomes) utilizam a região como fator de interdependência.  

A luz das experiências estrangeiras surge na década de 1990 o termo Arranjo 

Produtivo Local estando no início vinculado com o Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Dessa maneira cada vez mais frequentemente o Arranjo Produtivo Local foi se fazendo 

presente nas agendas públicas e acadêmicas (COSTA, 2010). 

Como consequência no Brasil a nasce a Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais (REDESIST), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para a 

REDESIST o conceito de Arranjo Produtivo Local pode ser entendido como:  
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[...] 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”. (REDESIST, 2003, p. 3). 

 

Ao fortalecer o capital social condiciona-se juntamente com a criação de uma rede 

entre instituições públicas quanto privadas. A partir de ações coletivizadas e não mais 

individuais, faz-se necessário maturação do processo que culminará em maior coordenação 

para que as ações garantam sinergia para atingir os objetivos desejados no APL (FARAH, 

2006).  

Lastres (2003), ressalta que os Arranjos Produtivos Locais são aglomerações entre 

atores sociais, políticos e econômicos em um espaço focados em um segmento específico 

de produção, apresentando vínculos entre si, englobadas por um leque de empresas e 

demais entidades para competição, na qual se incluem maquinaria, matéria-prima, serviços 

e instituições com seu foco voltado para esse setor. São um conjunto de entidades e 

empresas que interagem, criando sinergias em prol de um crescimento competitivo. 

Contribuindo uma vez mais com a temática na qual os Arranjos Produtivos Locais 

são dotados entre várias características, incluindo a de interação entre o conjunto de atores, 

Marini e Silva (2012), apresentam sua matriz de interdependência, conforme a figura 1. 
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Figura 1 – Proposta de configuração de matriz para APL. 

 

Fonte: Marini e Silva (2012). 

 



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. 

 

 
343 

 

 

Diante do exposto, o presente artigo situa-se no debate do capital social do Arranjo 

Produtivo Local de TI do Sudoeste do Paraná, visto que o capital social é capaz de conduzir 

o arranjo para melhores práticas de atuação. Com estes encaminhamentos as próximas 

subseções abordarão estas temáticas. 

 

Capital Social 

 

O conceito de capital social ganha destaque na literatura acadêmica a partir dos anos 

de 1980 visto sua forte presença entre os campos da sociologia, economia, ciência política e 

teoria do desenvolvimento (COSTA, 2007). É possível destacar três autores de maior 

destaque nessa temática: Bourdieu (1985), Coleman (1988) e Putnam (1996). 

O capital social é compreendido como recurso que deriva das relações entre atores 

sociais, das organizações e da sociedade. Trata-se de um ativo valioso nas relações sociais, 

tanto em nível do indivíduo, envolvendo confiança, normas, valores, cooperação entre os 

envolvidos (MOLINA-MORALES et al, 2008). 

Bourdieu (1985) apresenta o capital social através da conceituação de habitus 

(atitudes, concepções e disposições dos indivíduos), que criam redes sociais de relações 

entre os participantes. Desse modo, o capital social de uma pessoa estará vinculada com a 

capacidade de sua rede de relacionamento criar contatos (CHAVES, 2009; SILVA, 2014). 

Bourdieu vale-se do conceito de capital social focando sua análise nos resultados 

que as pessoas podem obter mediante sua participação nos grupos (COSTA, 2007). Dessa 

forma, Bourdieu destaca que: 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento ou, em 

outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que 

não somente são dotados de propriedades comuns mas também são unidos 

por ligações permanentes e úteis. (BOURDIEU, 1985, p. 67). 
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Ademais, Bourdieu (1985), ressalta que o capital social pode ser alavancado a partir 

das atitudes e pensamentos em comum dos habitantes de um determinado lugar e ou classe 

em comum. Como passo seguinte na medida em que aumenta o grau de pertencimento de 

um cidadão com sua comunidade, tem-se um maior envolvimento com a rede que forma 

esse tecido social e é possível gerar cada vez maiores quantidades de capital social nessa 

relação (COSTA, 2007). 

Por sua vez, também merece destaque a abordagem de Coleman (1988), na qual o 

sociólogo norte-americano destaca que o capital social é forjado mais por ações que 

envolvem o âmbito social como a família, a saber: 

[…] as ações das pessoas são moldadas, redirecionadas, constrangidas 

pelo contexto social; por normas, confiança interpessoal, redes sociais, e 

da organização social são importantes para o funcionamento não só da 

sociedade, mas também da economia. (COLEMAN, 1988, p. 32). 

 

As pesquisas de Coleman relatam o papel do capital social no crescimento do capital 

humano ou relações entre alcance educacional e desigualdade social, definindo capital 

social como “os recursos socioestruturais que constituem um ativo de capital para o 

indivíduo e facilitam certas ações de indivíduos que estão dentro dessa estrutura” (SILVA, 

2014, p. 51). 

Afirma ainda que Coleman (1988) define três aspectos relevantes na constituição do 

capital social, o primeiro, o nível de confiança e a real extensão das obrigações existentes 

em um ambiente social, ou seja, onde as pessoas confiam umas nas outras e como essa 

confiança é exercida pela aceitação mútua de obrigações, tem-se o capital social; o segundo 

aspecto diz respeito aos canais de trocas de informações e ideias; e o terceiro refere-se 

quando há normas e sanções que encorajam os indivíduos a trabalharem por um bem 

comum (SILVA, 2014, p. 51). 

Ainda em Coleman (1988), o capital social apresenta-se como recurso primordial, 

visto que determinadas populações e ou classes sociais possam vir a usufruir conquistas que 

seriam inimagináveis se não construidas através dos resultados e esforços em prol do 

capital social. Para o Coleman (1988) as relações sociais advindas de forte interação social 

geram altos níveis de reciprocidade gerando cada vez maiores graus de confiança e 

reciprocidade. 
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Importante também observar a contribuição de Putnam (1996), no qual destaca que 

o capital social está ligado com as normas, relações de confiança e práticas de sociedade 

que existem entre pessoas de uma mesma comunidade. Neste sentido, o envolvimento de 

todos acaba por estimular a cooperação mútua e quanto maior for a confiança existente 

entre os membros, maior será a capacidade associativa e de cooperação, resultando em 

maior será o capital social gerado para a sociedade. Especialmente sobre confiança, Putnam 

(1996, p. 180) destaca-a como um “componente básico do capital social”. 

Putnam (1996) conclui após estudar o norte e o sul da Itália, que ao norte o 

engajamento cívico apresentava maiores proporções, que as regras de reciprocidade eram 

tipificadas em confrarias, cooperativas, sindicatos, entre outros. Por sua forma, os vínculos 

exercidos ao norte ensejavam melhores resultados tanto econômico quanto institucional do 

que na comparação direta com a parte sul italiana. 

Conforme aborda Putnam: 

Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a 

probabilidade de haver cooperação. E a própria cooperação gera 

confiança. A progressiva acumulação de capital social e uma das 

principais responsáveis pelos círculos virtuosos da Itália cívica. 

(PUTNAM, 1996, p.180). 

 

Na visão de Putnam (1996) uma espécie de contrato social que não existe 

legalmente, nada é assinado, entretanto é puramente moral. Qualquer transgressão a esse 

contrato não gera uma punição ou castigo legal, mas pune com talvez o pior dos castigos: o 

esquecimento e exclusão da rede de solidariedade e cooperação. Logo, “a consciência que 

cada um tem de seu papel e de seus deveres como cidadão, aliada ao compromisso com a 

igualdade política, constitui o cimento cultural da comunidade cívica” (PUTNAM, 1996, p. 

192). 

Percebe-se que o fator confiança é a base na qual o capital social está edificado 

(PUTNAM, 1996; FUKUYAMA, 1996). Segundo Fukuyama (1996, p. 41), a “confiança é 

a expectativa que nasce no seio de uma comunidade de comportamento estável, honesto e 

cooperativo, baseado em normas compartilhadas pelos membros dessa comunidade”. 

Em se tratando de Arranjos Produtivos Locais, o capital social exerce papel 

preponderante. Evans (1996), destaca que o valor das estratégias sinérgicas é evidente. 

Afirma que a ação criativa das organizações governamentais pode promover o capital social  
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ligando cidadãos com as agências públicas para aumentar a eficácia do governo. A 

combinação de instituições públicas fortes e comunidades organizadas é uma poderosa 

ferramenta para o desenvolvimento.  

Neste sentido, para que um Arranjo Produtivo Local seja bem sucedido é necessário 

que o capital social e todos os seus componentes estejam presentes em graus elevados para 

um melhor desempenho em prol de todos os participantes. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente artigo está enquadrado como pesquisa descritiva com caráter 

exploratório, na qual utilizou-se dados qualiquantitativos para analisar o capital social dos 

membros participantes do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do 

Sudoeste do Paraná. 

A coleta de dados foi baseada em fontes secundárias (análise bibliográfica e análise 

documental com base em materiais sobre o cenário de investigação e documentos/relatórios 

do APL e fontes primárias, a partir da utilização de questionários estruturados para as 

entrevistas com os participantes do APL, no momento da pesquisa de campo. 

Como encaminhamento metodológico, o artigo iniciou-se com investigação 

bibliográfica acerca das questões pertinentes ao estudo no APL de TI do Sudoeste do 

Paraná, como Arranjos Produtivos Locais e capital social. Na fase seguinte, também foi 

levada a cabo a pesquisa de campo junto aos participantes deste APL.Para o início da 

investigação foi importante a identificação dos membros participantes do APL de 

Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná, seguindo com a amostra a ser estudada. 

Para a fase de pesquisa de campo no presente trabalho os entrevistados foram divididos em 

três grupos: governança local, empresários e agentes de apoio.  

Para a delimitação de quais membros da governança local seriam entrevistados, 

utilizou-se o critério de quem estivesse à frente dos três núcleos locais no momento da 

entrevista, a qual foi aplicada no período entre novembro e dezembro de 2017. Neste 

sentido, para a governança local os três respondentes foram: Diretor-Presidente da  
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SUDOTEC, de Dois Vizinhos, Diretor-Presidente do NUBETEC de Francisco Beltrão e 

Diretor-Presidente do NTI de Pato Branco. 

Quanto aos empresários, necessariamente deveriam ser aqueles formalmente 

pertencentes ao APL de TI do Sudoeste do Paraná e também terem participações nas 

reuniões do APL nos últimos cinco anos. Dessa forma, após contatos os três núcleos locais 

dos APLs e com a governança do APL foi possível alcançar um total de 25 empresários que 

satisfizeram tal critério, porém, apenas 19 comprometeram-se em participar da pesquisa 

marcando horário para a aplicação do roteiro de entrevista presencial. Logo, ressalta-se que 

foi possível atingir uma amostra representativa, com 76% da população (empresários do 

APL). 

Para os agentes de apoio foram consideradas as instituições de suporte ao APL, tais 

como: Prefeituras Municipais, Instituições de Ensino e agentes de desenvolvimento. Dessa 

forma foi possível elencar nos três municípios de abrangência do APL a existência de treze 

agentes de apoio. Em suma, ao todo foram entrevistados 31 participantes, sendo: três da 

governança local, dezenove empresários e nove agentes de apoio. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresentará os resultados da pesquisa, incluindo inicialmente uma breve 

contextualização do cenário de investigação. A subseção seguinte apresenta a análise do 

capital social no APL de TI do Sudoeste do Paraná, com base em um conjunto de oito 

indicadores, os quais foram compilados a partir das discussões apresentadas na 

fundamentação teórica.  
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O APL de Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná 

 

Estudos iniciados pelo IPARDES (2006) apontam a existência de quatro Arranjos 

Produtivos Locais ligados especificamente com a atividade de tecnologia da informação no 

estado do Paraná. Além do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do 

Sudoeste, estão presentes também outros três: em Curitiba, Londrina e Maringá. 

O APL de Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná foi classificado como 

embrião, após estudos do IPARDES no ano de 2006. Logo, pode ser considerada uma 

aglomeração em fase de desenvolvimento, no entanto, ainda denota pequena importância 

em relação ao setor e a região (IPARDES, 2006). O APL está presente em três municípios 

do Sudoeste do Paraná: Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco.  

Faz-se necessário destacar a importância da atuação do NTI (Núcleo de Tecnologia 

da Informação), localizado em Pato Branco como o primeiro e único responsável formal 

pela condução do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação na região 

Sudoeste do Paraná até meados do ano de 2015. A partir no início da atividade do NTI em 

Pato Branco, no ano seguinte houve em 23 de março de 2004 a criação do SUDOTEC 

(Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Sudoeste do Paraná), 

sediado em Dois Vizinhos. Já em Francisco Beltrão foi criado no ano de 2009 o NUBETEC 

(Núcleo Beltronense de Empresas de Empresas de Tecnologia da Informação). 

Em relação a formação histórica desta atividade econômica na região Sudoeste do 

Paraná, é possível afirmar que as primeiras tentativas mais plausíveis em direção uma 

concentração do esforço aconteceu no ano de 1997 com o aparecimento do Centro Softex 

Genesis Empreender, ligado ao programa Softex 2000, e sediado no então Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), e atualmente denominada Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) (MARINI; SILVA, 2010). 

Quanto aos ativos institucionais Do APL, encontram-se: Prefeitura Municipal de 

Pato Branco por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia; o Parque 

Tecnológico Municipal; a Incubadora da UTFPR; Núcleo de Tecnologia da Informação 

(NTI); SEBRAE; UTFPR; Faculdade Mater Dei e Fadep;  Prefeitura Municipal de 

Francisco Beltrão através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e  
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Tecnológico; de sua Incubadora Municipal; Núcleo das Empresas de Tecnologia da 

Informação de Francisco Beltrão (NUBETEC); Unioeste, Unipar, Unisep e UTFPR; 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos via Secretaria de Desenvolvimento Econômico; da 

Incubadora SUDOTEC; UTFPR, e Unisep. 

Existem também outras instituições que atuam como indutoras do processo de 

fomento de atividades relacionadas ao APL da região e que não se concentram em 

município específico: SEBRAE; IDETEP (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e de 

Inovação do Sudoeste do Paraná); ADR (Agência de Desenvolvimento Regional). 

 

Análise do Capital Social no APL de Tecnologia da Informação do Sudoeste do 

Paraná 

 

É possível afirmar que a forma como os membros do APL se relacionam pode 

sinalizar quanto ao nível do Capital Social presente nesse arranjo, contudo, não se pode 

guiar somente por isso. Para dar prosseguimento a presente análise utilizou-se instrumentos 

criados com base em construtos a partir da literatura sobre Capital Social.  

 

Confiança 

 

Especificamente, cada entrevistado deveria avaliar o grau de confiança de cada um 

dos membros do APL, em uma escala de 1 até 10, na qual 1 representa baixa confiança, e 

10 alta confiança (máxima). Nesse quesito "Confiança" versa com a capacidade de relatar 

problemas, criar e manter parcerias e trocar informações mais secretas se for o caso. 

Como pode ser visto nos resultados apresentados na tabela 1, tanto para os membros 

da governança local, como empresários e agentes de apoio, o SEBRAE e a UTFPR Pato 

Branco despontam entre os participantes que detém os melhores e altos níveis de confiança 

segundo os entrevistados. Cabe destacar a baixa percepção dos envolvidos em referência à 

atuação da governança local do APL de TI. Por outro lado, a ADR e as universidades de 

Dois Vizinhos e Francisco Beltrão estão vinculadas com as menores avaliações nesse 

quesito. Na presente avaliação a Confiança é tida como em nível médio. 
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Coleman (1988) afirma um dos aspectos principais para que o capital social seja 

construído passa pelo nível de confiança existente em um ambiente, no qual as pessoas 

confiem umas nas outras. Putnam (1996) destaca confiança como base do capital social. 

Por sua vez Chaves (2009), destaca que a confiança é resultado do entendimento mútuo 

entre membros de uma sociedade e dotados de ampla tradição comunitária. 

Tabela 1 - Avaliação do grau de confiança   

  

Governança 

Local 
Empresários Agentes de Apoio Média 

      

APL TI (Governança 

Local) 
7 4,94 4,11 5,35 

NTI 8,33 6,1 5,88 6,77 

NUBETEC 7,6 2,73 4,77 5,03 

SUDOTEC 8,33 4,15 8,11 6,86 

SEBRAE 9,33 9,1 8,77 9,07 

ADR (Agência Francisco 

Beltrão) 
8,33 1,15 4,55 4,68 

IDETEP 8,66 2,84 5,44 5,65 

Prefeitura Municipal 7,33 6,68 8,55 7,52 

UTFPR Pato Branco 9,33 6,26 8,77 8,12 

UTFPR Dois Vizinhos 6,33 2,31 5,77 4,80 

UTFPR Francisco Beltrão 3,33 1,84 5,77 3,65 

FADEP Pato Branco 6,33 6,21 6,44 6,33 

Mater Dei Pato Branco 6,33 6,05 6,11 6,16 

Unioeste Francisco Beltrão 6 1,89 3,77 3,89 

Unipar Francisco Beltrão 6 1,89 3,33 3,74 

Unisep Dois Vizinhos 8,33 1,31 5,22 4,95 

Unisep Francisco Beltrão 5,66 1,84 5,22 4,24 

Empresários do APL 9,33 7,1 5,22 7,22 

Média Geral 7,33 4,13 5,88 5,78 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Putnam (1996) destaca que o alto grau de confiança é essencial e componente 

básico para o aumento da cooperação e do capital social em um determinado arranjo. 

 

Cooperação 

 

Como passo seguinte, questionamento sobre a avaliação do “grau de cooperação 

entre os participantes do APL em relação aos últimos cinco anos de atuação”. Os resultados 

encontrados foram os seguintes: a governança local atribuiu média 5,66; os empresários 

com média 6,05 e os agentes de apoio 5,22. Como média final na cooperação o valor 

encontrado foi de 5,64 o qual pode ser caracterizado como de média cooperação entre os 

participantes. Nesse ponto o APL está estruturado como de baixa Cooperação, fato que abre 

precedentes para possíveis práticas não colaborativas que podem possibilitar a perda do 

tecido social do arranjo, causando grandes prejuízos para a condução do APL. 

A medida que o grau de cooperação aumenta dentro de um APL melhora também 

seu grau de confiança e na mesma proporção melhoram os esforços no sentido de um 

ambiente cada vez mais positivo para o capital social da região (ROMÁN; RODRIGUEZ, 

2004).  

 

Participação 

 

O grau de participação em um APL direciona a maneira pela qual o arranjo se 

desenvolve. Ainda afirmam que quanto maior for a participação, mais fácil será a promoção 

do APL e sua coordenação (SILVA, 2014). Para buscar compreender a participação dos 

agentes envolvidos no APL, foi elaborado o seguinte questionamento: “Qual é a 

periodicidade de sua participação nas reuniões do APL”.  

Como resposta pode-se elencar que maior participação encontra-se entre os 

membros da governança local; por outro lado os empresários e agentes de apoios são os que 

menos frequentam as reuniões do APL. Mais da metade dos empresários (10 de um total de 

19) e dois terços dos agentes de apoio estão na faixa entre 0% e 25 % de participação nas 

reuniões do APL. Ainda sobre os agentes de apoio nenhum deles participa da maioria das 

reuniões. Tal fato denota a percepção de pouca importância que os participantes do arranjo  
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dão para os encontros formais que pode ser explicado pelo fato da atividade de governança 

do APL de Tecnologia da Informação ser repartida entre os núcleos locais nos municípios 

de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco desde meados de 2015. Apenas dois 

membros da governança local e três empresários participam da maioria dos encontros, 

sendo dessa forma um APL com baixa participação. 

 

Nível de Relacionamento 

 

Para apurar o nível de relacionamento, foi elencada questão sobre o grau do 

relacionamento entre os participantes do APL com seus pares. Foi possível apurar que o 

grupo composto pela governança local apresenta maior grau de relacionamento entre todos 

os participantes (6,33). Na sequência os empresários e agentes de apoio aparecem com 

(5,73; e 5,22), respectivamente. Com os dados obtidos caracteriza-se como grau de 

relacionamento entre os participantes como de média intensidade.  

Torna-se necessário a criação de condições que apontem para a maior importância e 

dos relacionamentos entre os participantes. A partir desse relacionamento (que também 

inclui instituições de ensino, agentes de apoio e instituições privadas) será possível 

perceber maior grau de enraizamento no local e consequente maior benefício para os 

membros do APL (SAMPAIO, 2016). 

 

Troca de Informações 

 

Os participantes foram questionados em referência à qualidade e utilidade dessa 

informação. Dessa maneira, torna possível que a troca de informações flua no sentido 

positivo para diminuir o tempo necessário para a obtenção de informações e também 

possibilitar um maior alcance em sua rede de contatos (WOOLCOOK, 2003). 

Pode-se depreender após análise dos resultados dos entrevistados que a utilidade da 

informação está classificada como de média importância. Contudo, observa-se que a 

governança local atribuiu para tal questão uma nota média maior, seguida na sequencia 

pelos empresários. Por outro lado, na análise destoa o valor atribuído pelos agentes de 

apoio que apontam tal item com média baixa de 3,77. Tal fato pode inferir em um  



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. 

 

 
353 

 

 

distanciamento por parte dos agentes de apoio quanto ao andamento das atividades do APL 

com os outros participantes. 

 

Engajamento e Comprometimento 

 

Os dados obtidos apontam que para a governança local, destaca-se o SEBRAE. No 

outro extremo estão UTFPR e Unisep, ambas de Francisco Beltrão com menores notas 

nesse quesito. Para empresários e agentes de apoio, os mesmos também compartem da 

referência positiva ao SEBRAE (8,57 e 8,55, respectivamente).  

Por outro lado, um conjunto de oito instituições apresentam médias baixas e 

inferiores a 4 (quatro). Neste subconjunto, aparecem a faculdade Mater Dei (Pato Branco), 

ADR, UTFPR, NUBETEC, UNIPAR, UNISEP e UNIOESTE (todas de Francisco Beltrão) 

e UNISEP (Dois Vizinhos), as quais ficaram com menores médias no que se refere ao nível 

de engajamento e envolvimento. Pode-se afirmar com base nos dados colhidos que nesse 

quesito o APL está inserido como de baixo engajamento e comprometimento. 

O engajamento e comprometimento acontecem de forma voluntária com viés 

colaborativo e interagem em conjunto no sentido de alcançar objetivos em comum. Com a 

interação resultante dessas ações é possível perceber maiores doses de articulação e troca 

de conhecimentos entre os membros que por sua vez permite que o conjunto alcance de 

maneira coletiva objetivos em comum (PUTNAM, 1996). 

 

Densidade 

 

A presente análise sobre a densidade buscou verificar por meio de questionamento 

aos participantes sobre o seguinte: “Considerando a interação social do APL, assinale 

aqueles que possui contato e interação”. Especificamente para analisar densidade precisa-se 

compreender o nível das ligações existentes entre os pontos (os nós da rede). Na medida em 

que existirem maiores conexões entre os referidos pontos, maior será a representação da 

densidade (SCOTT, 2000). 
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No presente estudo, o resultado encontrado para tal rede de participantes foi uma 

densidade de 0,391. A densidade pode variar de 0 (inexiste) até 1 (grau máximo), sendo 

pelos dados aqui expostos possível apontar como de baixa densidade. 

Conforme apresentado na figura 2, pode-se verificar no sociograma que o núcleo 

principal é formado pelo SEBRAE, NTI e Prefeituras, os quais apresentam destaque pelas 

maiores interações. Existe ainda um segundo grupo (composto pelos empresários, UTFPR 

Pato Branco e Sudotec), porém em grau mais moderado. De outra forma, em relação às 

atuações periféricas temos as instituições localizadas nos municípios de Francisco Beltrão e 

Dois Vizinhos, tais quais Unisep e UTFPR (ambas de Dois Vizinhos) e Unisep, UTFPR, 

ADR, Unioeste e Unipar (localizadas em Francisco Beltrão). 

 

Figura 2 - Representação do nível de densidade da rede social dos participantes do APL. 

 

Fonte: Autoria própria, a partir dos dados da pesquisa de campo, uso do software UCINET. 
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Reciprocidade 

 

Por fim, os entrevistados responderam sobre quais participantes consideravam mais 

próximos. Nesse sentido surgiu o interesse em analisar a reciprocidade presente entre os 

participantes do APL. Wasserman e Faust (1994) afirmam que a reciprocidade representa a 

simetria existente nas relações sociais dentro de uma rede, sendo que laços simétricos são 

encontrados quando na relação existe uma condição mútua, onde A escolhe B e B escolhe 

A.  

Como resultados da Reciprocidade da rede temos uma média de: 0,2955; que pode 

ser compreendido como de baixa reciprocidade, pois corresponde a uma mensuração que 

varia em uma escala entre 0 até 1. Com as melhores avaliações podemos destacar o 

SEBRAE como participação simétrica (0,727); e, na sequência NTI (0,556); SUDOTEC e 

Faculdade Mater Dei (0,400). Por outro lado, em outro extremo estão localizadas as 

Prefeituras Municipais e o NUBETEC com média zero, ou seja, sem nenhum laço 

simétrico. Destacam-se também pela baixa reciprocidade FADEP (0,333); UTFPR Pato 

Branco e empresários do APL (0,250); ADR (Agência) e UTFPR Francisco Beltrão 

(0,143); e a governança local (0,100).  
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Figura 3 – Representação do nível de reciprocidade entre os principais agentes do APL. 

31 

Fonte: Autoria própria, a partir dos dados da pesquisa de campo, uso do software UCINET. 

 

Importante observar na figura acima sobre densidade que as linhas em azul 

representam relações recíprocas, ou seja, ambos os participantes indicaram a interação. As 

linhas em vermelho indicam a ausência de reciprocidade entre os dois participantes 

envolvidos, sendo a seta apontada para aquele agente que foi indicado, mas que não indicou 

a interação com o outro. Trocas recíprocas de favores entre os participantes, as quais são 

asseguradas por meio da confiabilidade do ambiente social (HATALA, 2006). 
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CONCLUSÃO 

 

A literatura destaca que os Arranjos Produtivos Locais são dotados de grande 

capacidade na geração de emprego, renda e demais resultados provenientes para os seus 

participantes e o desenvolvimento regional como um todo. Dessa forma, é possível apontar 

que um Arranjo Produtivo Local possui determinadas características que se fazem presentes 

em maior ou menor grau, entre as quais se destacam os seguintes componentes: governança 

local, capital social, políticas públicas, externalidades, eficiência coletiva, vantagem 

competitiva (MARINI; SILVA, 2012).   

Diante do exposto, a presente pesquisa buscou analisar o capital social dos 

participantes do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação do Sudoeste do 

Paraná, com base em um conjunto formado por oito indicadores. 

Como resultados de pesquisa, verificou-se que alguns indicadores apresentaram 

níveis baixos, como, por exemplo, participação, engajamento e comprometimento, 

densidade e reciprocidade. Adicionalmente, obtiveram valores médios, os indicadores 

referentes a confiança, cooperação, nível de relacionamento e troca de informações do 

APL. 

A presente pesquisa contribuiu para ampliar o conhecimento científico visto que 

com base na literatura disponível foram elaborados construtos para mensurar o capital 

social no APL de Tecnologia de Informação do Sudoeste do Paraná. De outra forma, o 

material aqui apresentado servirá de base para futuras análises e discussões relacionadas ao 

capital social, visando fortalecer o arranjo produtivo como um todo. 

Com relação a sugestões para estudos futuros, sugere-se a replicação dos 

instrumentos de coleta de dados junto ao conjunto de agentes participantes do APL, o qual 

poderá contribuir para uma maior análise temporal sobre as relações sociais presentes no 

APL de TI do Sudoeste do Paraná. 
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Abstract: The main objective of this paper is to analyze the clusters as a competitiveness 

alternative of the homogeneous microregions of the State of Paraná from 2000 to 2016, as 

well as the characteristics of productive agglomerations and the catalytic elements of 

competitive advantage of the region. The Locational Quotient were used as analysis tool 

and the results were classified in four categories. The results indicate that the sector of 

farming is predominant in the State of Paraná in both years studied. However, the industrial 

sector has also presented a formal employment reallocation, showing an improvement of 

the amount of productive agglomerations.  
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho é analisar os clusters como alternativa de 

competitividade das microrregiões homogêneas do Estado do Paraná de 2000 a 2016, bem 

como as características das aglomerações produtivas e os elementos catalíticos de vantagem 

competitiva da região. O Quociente Locacional foi utilizado como ferramenta de análise e 

os resultados foram classificados em quatro categorias. Os resultados indicam que o setor 

de agropecuária é predominante no Estado do Paraná nos dois anos estudados. No entanto, 

o setor industrial também apresentou uma realocação formal de emprego, mostrando uma 

melhora na quantidade de aglomerações produtivas. 

 

Palavras-chave: Cluster. Quociente Locacional. Competitividade. Desenvolvimento 

Regional. 

 

 

 

 

 

                                                 
32Bachelor in Business Administration (UNIPAR). Master’s degree student in Regional Development and 

Agribusiness (PGDRA – UNIOESTE/Campus Toledo). E-mail: isabela_romanha@hotmail.com 
33 Economist, Ms. in Regional Development and Ph.D. in Geography at the Institute of Geography and Spatial 

Planning of the University of Lisbon. Assistant Professor of Economics at the UNIOESTE/Campus Toledo. 

Researcher at the Research Group on Regional Development and Agribusiness - GEPEC and in Researcher 

Group of Modelling, Urban and Regional Planning (MOPT). E-mail: lucir.alves@unioeste.br 



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. 

 

 
361 

 

 

INTRODUCTION 

 

Adam Smith (1983) argued that the division of labor was the great cause of the 

improvement of the productive forces, related to the improvement of the skill of the 

workers and dexterity, saving of time and the use of machines suitable for the production, 

whose effect is a proportional increase of productivity of the factors of production. That is, 

" what is the work of one man, in a rude state of society, being generally that of several in 

an improved one" (SMITH, 2007, p. 9), in which this differentiation reaches its maximum 

degree in the most developed nations (SMITH, 1983; FISHER, HOY, 1989). In Porter's 

words (1989, p. 7) "no nation can be competitive in (and be a net exporter of) everything". 

Fisher and Hoy (1989) corroborate that the division of labor leads to regional 

productive specialization where goods are produced in a certain area that have relative and / 

or absolute advantages 34 . In addition, the authors emphasize that the principle of 

comparative advantage35 in relation to regional specialization may occur as a function of 

soil, climate, labor, capital and corporate, transport, institutional structure characteristics or 

the combination of these and other factors. When specialization occurs at the national level, 

it can be considered as an acceptable modernization indicator. 

Likewise, competitive advantage 36 , according to Porter (1989), is created and 

maintained through a highly localized process, where competitive success is defined by 

differences in economic structures, values, cultures, institutions, and national history. In 

addition, the main reason for locating an activity in a certain region is related to factor 

costs. The same author makes a separation between the competitive advantages of a  

 

 

                                                 
34 Absolute advantage: a nation has an absolute advantage when the cost of producing a given product is 

lower than the cost of its competitor, because of labor productivity and specialization, that is, "wealth does not 

consist in money, or in gold and silver; but in what money purchases, and is valuable only for purchasing" 

(SMITH, 2007, p. 335). 
35 Comparative advantage or relative advantage: the theory of comparative / relative advantage arose from the 

critique of Smith's absolute advantage theory, in which David Ricardo (1996) describes that international 

trade is advantageous, even among nations whose productivity is greater than the other in the production of all 

products, making universal the combination of these advantages. 
36 Competitive advantage: Michael Porter (1989, p. 51) describes that "competitive advantage comes from the 

way companies organize and perform activities separately". 
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company, in which they may be due to its geographical location or by the participation of a 

general network of activities. 

It is in this context that the objective of this article is to analyze the clusters as an 

alternative of competitiveness of the homogeneous microregions of the State of Paraná 

from 2000 to 2016. This is a State traditionally known for the importance of agribusiness in 

its economy, but has diversified its economy to the over the last decades. Rocha and 

Barchet (2015) exemplify in their studies the urban Paraná and the rural Paraná, where the 

authors conclude that 89% of the municipalities of Paraná are essentially rural. In addition 

to agriculture, it can be inferred that in the last year analyzed (2016), the industrial sector 

also suffered significant variations compared to the first period (year 2000). The region 

chosen for study (State of Paraná) is justified by its economic importance in different 

sectors, some of which are active at an international level, and the region may be 

considered a growth pole37 (a la Perroux) or the activity, an export base (a la North). 

 

 LITERATURE REVIEW 

 

Analyzing the localization and innovation theories, it can be verified that it was 

from the decade of 1950 that the main set of theories was developed with the purpose of 

explaining the influence that certain activities, geographically concentrated, generated in 

the territory. Among the main theories, there are the export base of Douglass North (1955), 

François Perroux's driving industry (1955), Albert Hirschman's linkages (1958), among 

others38. 

North (1955) analyzes the regional economic growth by stating that the region 

initiates the economic use of the territory through subsistence and self-sufficiency, with 

little investment in commerce; from improvements in transportation and other local 

infrastructures, the region starts to develop some specialization, usually as a result of 

agricultural exploration. Since then, there is a tendency to increase inter-regional trade,  

 

                                                 
37 Development pole. 
38 Friedmann (1956), Myrdal (1957), Paelinck (1965), Jacobs (1969), Boudeville (1970). 
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inducing industrialization and large-scale production, resulting in a process of growth and 

development, consolidating its specialty in the region and its export base. The regional 

development described by North (1955) depicts a Spillover Effect39 in which, according to 

the development around the export base, growth of the external economy, increase of 

organizations specialized in commercialization, improvement in credit and transportation, 

availability of skilled labor, and formation of companies of complementary activities (a la 

Hirschman). 

On the other hand, based on Perroux's Theorem (1955), development does not 

happen everywhere simultaneously. It manifests itself in points or poles and propagates 

through different channels, with different results in the economy. This pole stimulates 

regional development through some factors that are specific to a given area. Andrade 

(1981, p. 25) complements this idea arguing that: 

 

The action of man does not occur uniformly in space and time. It is done 

more intensely in certain historical moments and in areas where it can 

employ an advanced technology or where there are more capital available 

than in those in which has fewer resources and knowledge. 

 

 

Specialization in an economic activity leads to a competitive advantage. Thus, 

Porter (1989, p. 80) describes that "nations succeed when national circumstances support 

the pursuit of the appropriate strategy of a particular industry or sector of activity [...]. 

Many national attributes affect the ease or difficulty of adopting a particular strategy", 

where can be exemplified by the local characteristics, such as historical context, behavior 

by which companies are governed, availability of skilled labor, domestic demand trends 

and the goals of local investors. 

The development of this specialization in a regional dimension stimulates the 

formation of agglomerations of companies, in which, according to Steiner (2011), generates 

the formation of a knowledge network of intra and interregional nature, catalysts of 

innovations. Networks are a dynamic system, with different forms and structures, whose 

knowledge sharing is a non-automatic process. 

                                                 
39 Spillover Effect is a concept developed in the 1950s, with Haas (1958) being the precursor of the term, 

referring to the notion that the integration in a functional area can lead to integration in other areas, through 

changes in attitudes and behaviors of government, collaborators and others interest groups. 
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Agglomerations are also referred to as clusters, which are defined as a set of 

companies in a certain activity sector, and operate in the same geographic region. Porter 

(1989) points out in his 'diamond' model some important elements that are present in a 

cluster, such as: firm strategy, structure and rivalry; related and supporting industries; 

demand conditions; and factor conditions. Hence, Vieira Filho and Fishlow (2017) 

emphasize the importance of the interrelationship among technology, resource endowment, 

cultural environment and institutions in the process of modernization and innovation in a 

region, influencing in the success of the clusters. 

Figueiredo and Di Serio (2007, apud MASCENA, FIGUEIREDO and 

BOAVENTURA, 2013, p. 456) describe that in clusters, "there are a greater intensity of 

links among companies and a greater participation of private companies that are 

agglomerated, for development of the group, with less involvement of the government ", 

unlike the Local Productive Arrangements (LPAs) in which, according to the authors, 

"there is a greater performance of public power and funding agencies". 

Thus, the formation of a cluster happens naturally, based on a common historical 

context of the region. However, over time, in order to catalyze regional development, the 

cluster can obtain incentives or be induced by public or private institutions. From the 

elements described in the Porter diamond, the advantages of clusters can be exemplified 

such as the development of support and research institutions, availability of qualified 

suppliers, local culture adapted to the specific sector of activity, cooperation among 

companies, use of by-products and recycling combined with other companies, resulting in 

the reduction of factor costs and the formation and consolidation of ‘filières’40. That is, it is 

perceived that the companies belonging to a cluster are more competitive in comparison to 

companies that act in an isolated way, being such advantage a characteristic of not only one 

company, but of the whole of them (MARTINS and LAUGENI, 2005). 

 

 

                                                 
40 Filière is a French term that describes the production chain as the path traveled by a product, from the 

agricultural sector to the final consumer, in which Quesnay (through his work Tableau Économique, 1758) 

was one of the precursors of the term, being the first to divide the economy into sectors (VASCONCELLOS, 

GARCIA, 2008). However, even Davis and Goldberg (1957) did not use the term in their work, there are 

elements of filières in the concept of agribusiness developed by them. 
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Boschma (2005) highlights that the proximity among companies works as an 

'umbrella' model, composed of five dimensions: cognitive; organizational; social; 

institutional; and, geographic. These dimensions reduce the uncertainties of economic 

activity, contribute to solving problems of coordination between actors, facilitate interactive 

learning and can even stimulate innovations. 

Examples of productive agglomerations with interaction and generation of 

innovations are described by Moulaert and Sekia (2003), where six territorial innovation 

models are presented: milieu innovateur, industrial district, regional innovation systems, 

new industrial spaces, local production systems (clusters) and learning region. These 

models differ in relation to the core of innovation dynamics, the role of institutions, 

regional development forms, culture, types of relationships between agents, and types of 

relationships with the environment. 

Companies achieve competitive advantage through acts of innovation. 

They approach innovation in its broadest sense, including both new 

technologies and new ways of doing things. They perceive a new basis for 

competing or find better means for competing in old ways. Innovation can 

be manifested in a new product design, a new production process, a new 

marketing approach, or a new way of conducting training (PORTER, 

1990, p. 75). 

 

In this way, the Spillover Effect of innovation prescribes the 'creative destruction' 

proposed by Schumpeter (1982), in which old customs of production or consumption are 

replaced by new methods and desires, which leads to a process of economic development. 

Therefore, the formation of productive agglomeration in a certain geographic region is one 

of the decisive factors for regional / local growth and development. 
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METHODOLOGY 

 

This paper has a descriptive approach due to its main objective that is to analyze the 

clusters as a competitiveness alternative of the homogeneous microregions of the State of 

Paraná from 2000 to 2016, as well as the characteristics of productive agglomerations 

distributed in the 399 municipalities and the catalytic elements of competitive advantage. 

Thus, this work uses data from formal employment of RAIS (Annual Relation of 

Social Information, in Portuguese, Relação Anual de Informações Sociais, 2018) to make a 

comparison between the period from 2000 to 2016. As analysis tool, the Locational 

Quotient (LQ) were used and the result were classified according to the IPARDES (2005), 

as shown in Table 1.  

 

Table 1 – Classification of productive agglomerations 

L
O

C
A

L
 I

M
P

O
R

T
A

N
C

E
 

SECTORIAL IMPORTANCE 

 

Low 

(< 20% of sector’s employment of 

Paraná) 

High 

(≥ 20% of sector’s employment of 

Paraná) 

High 

(LQ ≥ 5) 

LDV 

(Local Development Vector) 

CSRD 

(Core of Sectorial-Regional 

Development) 

Low 

(1 < LQ < 5) 

E 

(Embryo) 

AV 

(Advanced Vector) 

Source: Adapted from IPARDES (2005, p. 20). 

 

The LQ highlights the sectors of activity which have a potential specialization in a 

certain municipality comparing to the reference region, in this case, the State of Paraná – 

Brazil. Alves (2012) describes that this quotient indicates how many times the sector i is 

more important or specialized comparing to the reference region, calculated according the 

following (1). 

 

𝐿𝑄 =
𝐹𝐸𝑖𝑗 𝐹𝐸𝑖𝑡⁄

𝐹𝐸𝑡𝑗 𝐹𝐸𝑡𝑡⁄
                                              (1) 

 

Where: FEij = Formal Employment of the sector in a municipality; FEit = Formal 

Employment of the sector in Paraná State; FEtj = Total Formal Employment of the 

municipality; FEtt = Total Formal Employment of Paraná State. 
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The results vary within the range of zero and infinite, in which results over LQ<1 

highlights that the sector has a potential specialization feature in the municipality analyzed. 

According to the Table 1, the local importance of a sector is defined by the result of 

LQ, in which values between 1 and 5 indicates low local importance, and values higher 

than 5 is related to the sector which has high importance to the municipality. Moreover, the 

distribution of the formal employment in the State of Parana highlights the importance of 

the municipality to the sector, whereupon values lower than 20% of the employment of the 

sector show that the region has a low importance to the sector and values higher than 20% 

indicates the contrary. 

Following the results of LQ and the percentage of the distribution of the 

employment in the state, is possible to classify the clusters of Paraná in four categories: 

Embryo (E), Local Development Vector (LDV), Advanced Vector (AV) and Core of 

Sectorial-Regional Development (CSRD). 

A cluster classified as an Embryo specifies that the sector has a potential to develop, 

however it still has low importance to the region. A LDV cluster presents high importance 

feature to the local development, however, the sector still has low importance in the state. 

An Advanced Vector cluster refer to agglomerations which have higher sectorial 

importance, but with low expressiveness to the municipality, because the sector is related to 

a larger and diversified economic network. The CSRD is the most complex classification 

because it indicates the agglomeration that is highlighted due its local and sectorial 

importance. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

As already described, according to the importance of the sector in the municipality 

and the importance of the municipality in relation to the sector in Paraná, the productive 

agglomerations were classified as: Embryo (E), Local Development Vector (LDV), 

Advanced Vector (AV) and the Core of Sectorial-Regional Development (CSRD). The 

results showed that the Embryonic productive agglomerations were the most common in 

the State of Paraná, followed by LDV, AV and CSRD, respectively, due to the complexity 

of the formation and consolidation of the sectors, as detailed below. 
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Core of Sectorial-Regional Development (CSRD) 

 

CSRD agglomerations are the most complex because they have high local and 

sectoral importance. Table 2 shows the agglomerations whose LQ was higher than 5 in the 

years 2000 and 2016, and the percentage of employment concentration that was higher than 

20% in relation to the State of Paraná in the same municipality. 

 

Table 2 - Core of Sectorial-Regional Development (CSRD), by municipalities of Paraná – 

2000/2016 

Amount of LQ ≥ 5, and employment ≥ 20% in subsector of Paraná 

CSRD 2000 

Curitiba - Direct and indirect public 

administration 

CSRD 2016 

Imbituva - Footwear Industry 

Palmas - Forestry, lumbering and related 

services 

São Jose dos Pinhais - Transportation Material 

Industry 

Source: Search Results (2018). 

 

The productive agglomeration classified as a CSRD in the year 2000 was only the 

direct and indirect public administration of Curitiba, capital of the State, explained by the 

centrality of the municipality, as proved by IBGE (2008). However, in the year 2016 there 

was a diversification of the activities of the municipality, and the LQ of this sector in 

Curitiba falls from 7.67 (year 2000) to 1.43 (year 2016), indicating a reduction of the 

importance of the sector in the municipality, causing it to be classified as a VA, as 

presented in the following topic. 

Imbituva, located in the Southeast region of Paraná, was a municipality that 

presented a productive agglomeration of footwear industry with high importance for the 

sector and high local importance, in which, the sector presented an amount of 1,467 formal 

employments in 2016, corresponding to 45.84% in relation to the footwear industry sector 

in Paraná. In addition, the LQ presented by this municipality was 221.58, the highest 

registered in the whole analysis. Thus, the imbituvense footwear industry was classified as 

a CSRD, reflecting high potential for specialization. 
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São José dos Pinhais, a municipality located in the Metropolitan region of Paraná, 

also presented indicators that pointed to the transportation material industry sector as a 

CSRD in 2016 (in 2000, the sector was classified as a LDV). The LQ of this sector 

increased from 8.48 to 9.30, and the percentage of formal employment increased from 

19.66% to 27.24% in the periods analyzed. That is, the locational quotient of São José dos 

Pinhais indicated that in both years, this sector presented a potential of specialization, 

which indicates high local importance. However, this productive agglomeration had a 

percentage of employment distribution lower than 20% in the year 2000, which classified 

this sector as a LDV. Although, over these 16 years, this percentage increased to 27.24%, 

which made this sector be classified in a CSRD, and demonstrating how this specialization 

grew and consolidated in this municipality during the analyzed period. 

As well as São José dos Pinhais, Palmas (located in the Center-South of Paraná) was 

also a municipality that presented a productive agglomeration classified as CSRD in 2016. 

The forestry, lumbering and related services of Palmas suffered a great evolution, where its 

LQ increased from 1.03 in 2000 to 64.25 in 2016, indicating that the sector highlighted its 

local importance. In addition, the percentage concentration of formal employment in this 

sector in the municipality of Palmas increased from 0.27% in 2000 to 22.94% in 2016. In 

other words, the productive agglomeration of this sector of activity in Palmas was 

embryonic in 2000, and became a core of sectorial-regional development 16 years later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
370 

 

 

 

Advanced Vector (AV) 

 

In both years analyzed, the productive agglomerations that presented LQ between 1 

and 5, with a percentage of employment concentration higher than 20% were located only 

in the municipality of Curitiba, as indicated in Table 3. 

 

Table 3 – Advanced Vector (AV), by municipalities of Paraná – 2000/2016 

Amount of 1 < LQ < 5, and employment ≥ 20% in subsector of Paraná 

AV 2000 

Curitiba - Mechanical Industry 

Curitiba - Electrical and Communications Material 

Industry 

Curitiba - Transportation Material Industry 

Curitiba - Industrial Services of Public Utility 

Curitiba - Construction 

Curitiba - Credit, Insurance and Capitalization 

Institutions 

Curitiba - Real Estate Managers, Securities, 

Professional Technical Services, Economic Activity 

Assistant 

Curitiba - Transportations and Communications 

Curitiba - Housing, Food, Repair, Maintenance, 

Broadcasting and Television Services  

Curitiba - Medical, Dental and Veterinary Services 

AV 2016 

Curitiba - Mechanical Industry 

Curitiba - Transportation Material Industry 

Curitiba - Industrial Services of Public Utility 

Curitiba - Construction  

Curitiba - Credit, Insurance and Capitalization 

Institutions 

Curitiba - Real Estate Managers, Securities, 

Professional Technical Services, Economic Activity 

Assistant 

Curitiba - Housing, Food, Repair, Maintenance, 

Broadcasting and Television Services 

Curitiba - Medical, Dental and Veterinary Services  

Curitiba - Education  

Curitiba - Direct and indirect public administration 

Source: Search Results (2018). 

 

Curitiba is a municipality that presents a peculiar productive organization in 

comparison to the other municipalities, due to its centrality in the State. In 2000, the capital 

of Paraná indicated the presence of 10 sectors, whose typology was classified as Advanced 

Vector, where the concentration of formal employment exceeds 20%, but with a LQ 

between 1 and 5. Thus, among the sectors with low local importance, but high importance 

for the sector, it can mention the mechanical industry (whose percentage of formal 

employment in the municipality and LQ were 44.89% and 1.31, respectively), electrical and 

communications material industry (43.65% and 1.27), transportation material industry 

(54.89% and 1.60), industrial services of public utility (76.07% and 2.21), construction 

(37.36% and 1.09), credit, insurance and capitalization institutions (51.05% and 1.48), real  
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estate managers, securities, professional technical services, economic activity assistant 

(46.68% and 1.36), transportations and communications (41.91% and 1.22), housing, food, 

repair, maintenance, broadcasting and television (38.09% and 1.11) medical, dental and 

veterinary services (41.06% and 1.19). 

In 2016, the mechanical industry in Curitiba continued with the same characteristics 

of AV in relation to the year 2000, with a percentage of formal employment distribution of 

30.83% and a LQ of 1.05. This was also the behavior of the transportation material industry 

(30.74% and 1.05), industrial services of public utility (74.40% and 2.54), construction 

(32.37% and 1.10) , credit, insurance and capitalization institutions (44.04% and 1.50), real 

estate managers, securities, professional technical services, economic activity assistant 

(50.91% and 1.74), housing, food, repair, maintenance, broadcasting and television services 

(36.12% and 1.23), medical, dental and veterinary services (37.15% and 1.27). However, 

the electrical and communications material industry and transportation and communications 

showed a reduction in LQ over these 16 years, which resulted in the de-characterization of 

activities as a productive agglomeration, because the municipality that had 5,033 formal 

jobs in 2000 registered a reduction to 4,004 in 2016 in the first sector, and 36,045 and 

53,128, respectively, in the second sector. Thus, it is possible to conclude that there was a 

spatial reallocation of employment to the neighboring municipalities of Curitiba, such as 

Araucária, where the number of formal jobs in the sector of electrical and communications 

material industry and rose from 40 in 2000 to 926 in 2016, and São José dos Pinhais, where 

formal employment in the transportation and communication sector increased from 3,348 in 

2000 to 11,826 in 2016. In contrast, the education sector, which was not considered an 

agglomeration in 2000 due to its lower LQ, became an AV in 2016, whose formal 

employment distribution and LQ values were 34.28% and 1.17, respectively. Direct and 

indirect public administration passed from a CSRD in 2000 to an AV in 2016 (41.77% and 

1.43). 
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Embryo (E) 

 

When analyzing the results regarding the Embryonic clusters (E), it can be seen that 

agriculture is the sector that presented the greatest number of productive agglomerations in 

the state of Paraná, in which, in 2000, of the 399 municipalities of Paraná, 174 showed 

embryonic agglomeration in the horticulture, fishing, aquaculture and mixed production 

sector, 151 in agricultural and livestock-related services activities, except veterinary 

activities, 135 in livestock, and 118 in production of temporary and permanent crops, in 

which the municipality of Ponta Grossa presented the largest number of embryonic 

agglomerations (15).  

In 2016, the predominant embryonic cluster in the State were the direct and indirect 

public administration (297), followed by agricultural subsectors in the production of 

temporary and permanent crops (178), livestock (170) and agricultural and livestock-related 

services activities, except for veterinary activities (165), in which Araucária and Coronel 

Vivida being the municipalities with the highest number of specialized embryo-type sectors 

(14). This scenario can be observed according to Figure 1. 

 

Figure 1 - Embryo (E), by municipalities of Paraná – 2000/2016 

Amount of 1 < LQ < 5, and employment < 20% in subsector of Paraná 

  

Source: Search Results (2018). 
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Thus, in relation to the specialization of the municipalities of Paraná, it can be 

perceived the predominance of the agriculture sector in both the analyzed years, as well as 

of the public administration in 2016. This result reinforces two characteristics of the 

municipalities of Paraná: the first is in relation to the power of agriculture in the economy 

of the municipalities of Paraná, which covers the entire territory of Paraná, but in different 

activities; the second is the low productive diversification of most municipalities where 

agriculture, public administration and commerce tend to be the main sectors of the local 

economy. These characteristics partially justify the results presented by E. 

However, Figure 2 shows the evolution of the amount of embryonic agglomeration 

in the industrial sectors where it is perceived that there was a spatial deconcentration of 

formal employment from 2000 to 2016. 

Figure 2 - Embryo (E) of Industry, by municipalities of Paraná – 2000/2016 

Amount of 1 < LQ < 5, and employment < 20% in subsector of Paraná 

  

Source: Search Results (2018). 

 

In addition, in both analyzed periods, the predominance of industrial productive 

agglomerations formations in the Metropolitan, West, Southwest and Central North 

mesoregions. 
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Local Development Vector (LDV) 

 

Almost 80% of the municipalities of Paraná (309) presented agglomerations 

classified as LDV in the sector of direct and indirect public administration in 2000, 

followed by horticulture, fishing, aquaculture and mixed production; livestock; agricultural 

and livestock-related services activities, except for veterinary activities in which 92, 79, 61 

municipalities were verified, respectively, whose sectors were in LDV status in 2000, 

which Prado Ferreira was the municipality with the highest amount of LDV clusters (6). In 

2016, livestock became the sector responsible for the largest number of LDV 

agglomerations in Paraná (95), followed by the production of temporary and permanent 

crops (87), agricultural and livestock-related services activities, except for veterinary 

activities (63) and the textile, clothing and artifacts industry (53). In addition, Bocaiuva do 

Sul was the municipality that presented the highest amount of LDVs in 2016 (6). 

 

Figure 3 – Local Development Vector (LDV), by municipalities of Paraná – 2000/2016 

Amount of LQ ≥ 5, and employment < 20% in subsector of Paraná 

  

Source: Search Results (2018). 
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Thus, as well as the embryonic agglomerations, the LDVs of agriculture and public 

administration were also predominant in the State of Paraná in 2000 and 2016. These 

results reinforce, once again, what was mentioned when analyzing E, but for these 

municipalities the power of these activities is higher and their economies are even less 

diversified. 

Regarding the agglomerations classified as a LDV in the industrial sectors, it can be 

seen, according to Figure 4, that there was a redistribution of formal employment by the 

State of Paraná. 

 

Figure 4 - Local Development Vector (LDV) of industry, by municipalities of Paraná – 

2000/2016 

Amount of LQ ≥ 5, and employment < 20% in subsector of Paraná 

  

Source: Search Results (2018). 

 

The West, Northwest and Central North mesoregions presented an increase in the 

amount of agglomerations, as opposed to the North Pioneer and Southeast, which suffered a 

reduction in the amount of agglomerations, indicating that there was a reallocation of 

formal employment in the industrial sector between the periods analyzed. 
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CONCLUSION 

 

The localization theories describe the importance of the specialization of the 

activities in the municipalities in the economic scenario and its impact on the regional 

development. The methodology adopted allows the categorization of the municipalities in 

four classifications, according to the Locational Quotient result and the percentage of the 

distribution of the employment in a given sector in the municipality. This study compared 

the results of the years 2000 and 2016. 

The Embryonic clusters were the predominant ones in the State of Paraná due to 

their low complexity compared to other types of agglomerations, followed by the Local 

Development Vector, Advanced Vector and Core of Sectorial-Regional Development, 

being the last one the classification that characterizes dynamic agglomerations with highly 

local and sectoral importance, represented by LQs higher than 5, with a concentration of 

employment in a certain sector in the municipality of higher than 20%. 

In 2000, only one sector was classified as a CSRD, Direct and Indirect Public 

Administration of the municipality of Curitiba. However, in 2016, Imbituva, Palmas and 

São José dos Pinhais presented agglomerations with such classification. In both periods 

analyzed, Curitiba was the only municipality that presented sectors whose classification is 

AV. The amount of productive agglomerations in the agricultural and livestock sectors 

were the highlights of the E and VLD classifications. On the other hand, the industrial 

sectors classified as E and VLD also suffered alterations between the periods analyzed, 

where it can be concluded that there was a reallocation of formal employment, resulting in 

a better spatial distribution. 

Therefore, Paraná is a State whose municipalities have a specialization potential in a 

particular sector of activity, making them a stimulus for local and regional development, in 

which, according to Perroux's theorem, the municipality with the greatest dynamicity 

becomes a pole, or, according to North's theorem, the sector becomes the export base, 

consequently leading to economic prosperity. 
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BARREIRAS SANITÁRIAS E SEGURANÇA ALIMENTAR: O MARCO 

REGULATÓRIO 

 

HEALTH BARRIERS AND FOOD SAFETY: THE REGULATORY FRAMEWORK 

 

Márcio Alberto Goebel41 

Mirian Beatriz Schneider42 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos. 

 

Resumo: O advento da globalização e internacionalização da economia despertou o debate 

em torno das barreiras tarifárias e não tarifárias estabelecidas pelos países importadores. 

Essa questão tem estimulado os estudos a respeito da existência de regras utilizadas para 

disfarçar normas estabelecidas no Âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

no acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS). Essas averiguações consoam 

com o objetivo deste estudo bibliográfico. Assim, no decorrer deste trabalho verificou-se a 

existência de um ambiente institucional, a partir da criação dos órgãos reguladores, a fim de 

normatizar as relações comerciais mundiais. Além disso, os resultados desta investigação 

também apontam para a existência de normas na esfera dos acordos internacionais de 

comércio, porém passíveis de entraves no âmbito das barreiras comerciais, e que podem ser 

usadas como restrições e controles de importações via regras burocráticas. 

 

Palavras-chave: Comércio Mundial. Barreiras Sanitárias. Segurança Alimentar. 

 

 

Abstract: The advent of globalization and the internationalization of the economy has 

sparked debate about the tariff and non-tariff barriers established by importing countries. 

This issue has stimulated studies on the existence of rules that are used to disguise 

established advisories under the World Trade Organization (WTO) and the Agreement on 

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). These inquiries are consistent with the purpose 

of this bibliographic study. Thus, the existence of an institutional environment was verified, 

starting with the creation of regulating organs, in order to normalize the world commercial 

relations. In addition, the results of this research also point out the existence of norms in the 

field of international trade agreements, but which are liable to be impeded by trade barriers, 

and which can be used as import restrictions and controls through bureaucratic rules.  

 

Keywords: World Trade. Sanitary Barriers. Food Safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo efetuar uma breve abordagem bibliográfica 

sobre marcos regulatórios comerciais, o papel da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), e segurança alimentar como possíveis 

gatilhos nos processos de conflitos comerciais do âmbito internacional. 

Entende-se que analisar o ambiente do comércio internacional, ampliando o 

conhecimento sobre o mesmo a partir da II Guerra Mundial, no que tange as barreiras 

comerciais, sanitárias e fitossanitárias e o ambiente institucional destas relações, instigam o 

debate acerca das instituições e sua aplicação, pois permite verificar como tais elementos 

influenciam alguns pontos do sistema comercial, de maneira positiva ou negativa, 

especialmente as barreiras comerciais impostas por determinados países na proteção de 

seus mercados internos (PAULA, 2017). 

Estudos a respeito da existência regras e normas estabelecidas no Acordo Geral das 

Tarifas e Comércio (GATT), no Acordo de Barreiras Técnicas (TBTs), Barreiras Não 

Tarifárias (BNTs) e também no Acordo sobre SPS no âmbito da OMC se apresentam em 

leituras preliminares.  

Com efeito, barreiras unilaterais tem sido alvo de constantes contestações junto a 

OMC, especialmente com o advento da globalização e internacionalização da economia que 

permitiram a intensificação das relações comerciais entre os países, aumentando porém os 

interesses particulares das nações na prática de ações de defesa dos seus mercados internos. 

 

Regulação do comércio internacional pós II Guerra Mundial 

 

O comércio internacional tem crescido nas últimas décadas, e mais recentemente 

com os adventos da liberalização de mercados e a integração econômica entre países, houve 

um substancial aumento no número de negociações comerciais entre as nações o que tem se 

constituído em fonte de divisas para exportadores e acesso às mercadorias por parte das 

nações compradoras.  

No entendimento de Sarquis (2011, p.16) a questão do comércio internacional “se 

confunde com a história econômica internacional e com a própria globalização. Apesar de  



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. 

 

 
383 

 

 

refletir essencialmente uma tendência de intensificação dos fluxos econômicos 

internacionais, essa história não é invariavelmente linear”, com variações ascendentes e 

descendentes nas relações comerciais entre os países no transcorrer dos anos. 

O autor também dispõe que, no processo de transformação da economia mundial, 

alguns fatos marcaram sua trajetória, como o tratado de Bretton Woods, a criação do 

GATT, e do Plano Marshall, que se estabeleceram em termos mundiais rumo a novos 

padrões comerciais crescentes a partir do entendimento dos melhoramentos que tais 

transações possibilitariam, o que foi reforçado pelo Consenso de Washington (SARQUIS, 

2011). 

O tratado de Bretton Woods (local onde foi assinado nos Estados Unidos) também 

conhecido como Conferência Monetária de Bretton Woods de julho de 1944, criou “um 

sistema de cooperação internacional gerando o ordenamento das relações política, 

econômico-financeiro e comercial entre os países”. Tal encontro resultou em uma nova 

ordem das relações comerciais internacionais, lastreadas pelas propostas do americano 

Harry Dexter White que se sobrepôs à proposta do britânico John Maynard Keynes 

(BORGES, 2013, p. 46). 

Este resultado se deve ao fato de que naquele momento os Estados Unidos 

respondiam por aproximadamente 20% das exportações mundiais e 35% do Produto 

Interno Bruto (PIB) global o que de alguma forma sobrepunha em muito as condições de 

força e de poder na relação de fazer valer as suas propostas em relação às dos britânicos 

(COZENDEY, 2013b). 

Destaca-se que tais fatos remetem às articulações com propósito de domínio 

econômico em função dos encadeamentos ocorridos com o final da II Guerra Mundial, 

cujos objetivos pautavam-se em discussões relativos ao papel do Estado, em função das 

circunstâncias econômicas e políticas que o mundo viva naquele momento, especialmente a 

fragmentação econômica mundial. 

Neste ambiente lastreado pela busca da restauração econômica mundial é 

formalizada a criação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para regulamentarem aspectos 

financeiros e monetários, faltando naquele momento específico um órgão de ordenação de 

acordos comerciais. 
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Mesmo existindo divergências entre americanos e britânicos, buscou-se uma ordem 

para fazer com que os acordos comerciais fossem adotados, o que reflete na 

institucionalização do GATT, de caráter provisório, a fim de fazer valer as regras 

comerciais e financeiras destinadas a um novo modelo de relações internacionais. Destaca-

se então que:  

 

O principal instrumento de regulamentação do comércio internacional ficou 

sendo o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), um acordo “provisório” 

negociado em 1947, em Genebra, durante a terceira das quatro reuniões do 

Comitê Preparatório da Organização Internacional do Comércio (OIC). As 

cláusulas gerais do GATT inspiraram-se em larga medida no capítulo do projeto 

de Carta constitutiva da OIC que tratava de regras comerciais, o qual, por sua vez, 

tinha sido fortemente influenciado por acordos comerciais bilaterais, 

principalmente aqueles negociados pelos EUA depois de 1934 (MESQUITA, 

2013, p.26). 

 

Quanto ao Plano Marshall, voltado primeiramente para a Europa, formulou uma 

política de auxílio para a agricultura da Europa Ocidental pós II Guerra (a partir de 1948), 

especialmente para o trigo e leite, que em troca deveria permitiram a importação de soja e 

milho com diminuição de taxações alfandegárias abrindo desta forma as portas para o livre 

comércio (FRIEDMANN, 1993).  

No caso do Consenso de Washington proposto por John Williamson, o mesmo foi 

esboçado num primeiro momento como forma de regras destinadas à América Latina, e 

estabelecia, segundo Marktanner e Winterberg (2009, p.38), “que o mínimo denominador 

comum deveria contemplar as medidas de reforma econômica aplicáveis universalmente, 

independentemente dos contextos geográficos, históricos e culturais de um país em vias de 

desenvolvimento”, e que um dos preceitos a ser atendido seria a abertura comercial. 

Com efeito, as propostas apontadas pelos seus respectivos delineadores, traçadas no 

ciclo pós II Guerra Mundial, visavam cunhar um caminho com determinado marco de 

regulação a fim de propiciar a liberalização do livre comércio internacional.  

As principais propostas de John Williamson no Consenso de Washington estão 

descritas no Quadro 1, conforme leitura de Marktanner e Winterberg (2009). 
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Quadro 1: Sinopse do Consenso de Washington 

Política Resposta ao problema de 

1. Disciplina fiscal  Crise de débito e inflação 

2. Liberalização das taxas de juros  
Perda de bem estar associado ao racionamento por parte do 
governo de capital nacional e internacional 

3. Liberalização dos tipos de câmbio 

4. Redirecionamento das prioridades dos 
gastos públicos  

Negligenciamento do capital humano e superestimação do 
consumo público e dos investimentos públicos da 
industrialização conduzida pelo governo 

5. Reformas tributárias com taxas  Evasão impositiva de impostos marginais mais baixas 

6. Liberalização do comércio  
Pequena exposição a novas ideias e negligência 
organizacional nas indústrias protegidas 

7. Liberalização da conta de capital  Acesso limitado a poupanças estrangeiras 

8. Privatização  Ineficiências associadas a indústrias geridas pelo Estado 

9. Desregulação  Falta de amplas e diversificadas oportunidades econômicas 

10. Direitos de propriedade assegurados  Informalidade setorial 
Fonte: Marktanner e Winterberg (2009, p.40). 

 

Tais propostas foram colocadas em questão, tanto positivamente como 

negativamente, conforme relatam os autores supracitados, sendo que uma das principais 

imputações relacionava-se ao questionamento no que se refere à economia social de 

mercado, e de que forma estes custos sociais poderiam ser evitados, apesar do forte apelo 

para a abertura de mercado, o que também é observado por Sarquis (2011, p.68), o qual 

relata a “liberalização comercial, como uma das reformas fundamentais requeridas para 

estratégias exitosas de crescimento dos países em desenvolvimento” como propósito do 

Consenso de Washington. 

Porém com o aumento significativo nas negociações, ocorreram inúmeras 

contestações quanto aos marcos regulatórios estabelecidos, tendo em vista que os mesmos 

feriam os interesses do mercado interno de algumas nações, que usavam de subsídios para 

tornarem sua produção competitiva perante outros países mais eficientes. 

Uma das maneiras de buscar a proteção ao comércio do próprio país era recorrer ao 

GATT, porém segundo Friedmann (1993, p.47) “o impasse sobre subsídios agrícolas no 

GATT reflete os fundamentos contraditórias do regime alimentar do pós-guerra, fundações 

que estão desmoronando rapidamente”. 
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Paula (2017) corrobora afirmando que o tratado comercial de Bretton Woods sofre 

com o protecionismo posto em prática pelas nações, especialmente a dos Estados Unidos - 

mais especificamente a partir da década de 1970 -, fazendo surgir diversos conflitos 

comerciais, arrastando o GATT para uma interminável batalha sobre transações a respeito 

de barreiras tarifárias e não tarifárias.  

Entende-se aqui que as barreiras tarifárias são impostos sobre importações de 

determinadas mercadorias, instituídos na forma de percentual sobre o valor importado e/ou 

sobre o volume importado. As medidas ou barreiras não tarifárias são medidas de cunho na 

maioria das vezes qualitativa e direcionadas à saúde humana ou animal.  

No âmbito das regras gerais do GATT “cada membro deve oferecer a possibilidade 

de contestação administrativa e judicial em relação à aplicação de leis e regulamentos. Não 

se deve utilizar regulamentos domésticos de forma discriminatória ou preferencial” 

conforme observa Mesquita (2013, p.77), ou seja, legislar regras particulares em defesa do 

mercado fora dos preâmbulos estabelecidos nas normas do GATT sem a devida 

justificativa. 

Diversas reuniões e rodadas de negociações foram realizadas a partir da criação do 

GATT em 1947, sendo que muitas delas arrastaram-se por anos conforme apresentado no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2: Rodadas de negociação do GATT/OMC (1947/1994). 

 
Fonte: TWO (2001, p.9)  
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Além das rodadas supracitadas, posteriormente em 2002 teve início a Rodada de 

Doha no Qatar, cujos temas de debates estavam em torno de “bens e serviços, tarifas, 

medidas não tarifárias, antidumping e subsídios, acordos comerciais regionais, propriedade 

intelectual, meio ambiente, solução de controvérsias e temas de Cingapura”, contando com 

a participação de 144 países (BORGES, 2013, p. 62). 

Considerando as inúmeras contestações, as nações se viram obrigadas a estabelecer 

um arcabouço institucional mais condizente com as necessidades de arbitramento para os 

conflitos internacionais a partir de questionamentos relativos aos impasses de cunho 

protecionistas do próprio mercado, que se opunham em muitos casos às premissas do livre 

comércio. Nações adotaram preceitos confusos para impedir a entrada de produtos 

estrangeiros a fim de proteger o mercado local, preceitos estes não observáveis nas 

normativas regulamentares existentes.  

Neste contexto “criada com o fechamento da Rodada Uruguai do GATT em 1994 

(iniciado em 1986), a OMC tornou-se o órgão internacional responsável pelas regras e 

supervisão das negociações do comércio entre os países membros” conforme relatam 

Almeida, Silva e Lima (2010, p.155). Narrativa semelhante encontra-se também em Borges 

(2013) a qual se refere em transformação do GATT em OMC.  

Um dos aspectos que levaram a tal decisão está no fato de que o GATT perde boa 

parte de sua credibilidade a partir de 1970 em função do aumento da concorrência entre os 

mercados exportadores. Paula (2017, p.73) valida tal argumento ao afirmar que “mesmo 

orientado pelos princípios do multilateralismo e do livre comércio, o papel do GATT, como 

instância reguladora das trocas internacionais, foi marcado pela incapacidade de restringir 

práticas comerciais protecionistas”, o que abriu espaço para a criação da OMC em de 1994, 

dando fim ao caráter temporário a que estava submetido o GATT. 

A OMC, ao contrário do GATT cuja finalidade era o estabelecimento de acordos 

tarifários, visa aumentar as trocas comerciais e favorecer a difusão do livre comércio, 

apesar de diversas regras serem oriundas do GATT. A OMC tem como função resolver 

principalmente os problemas de tarifas comerciais protecionistas, ou seja, propósito de 

ajustamento das questões referentes ao mercado internacional, ação esta destinada a 

imputar condições de assentamento dos antagonismos comerciais existentes entre os países.  
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Um dos mecanismos da OMC para resolver problemas de conflitos comerciais é o 

Sistema de Solução de Controvérsia (SSC). 

 

Reconhecido como das áreas mais dinâmicas da Organização, o SSC permitiu, ao 

longo dos anos, precisar o alcance dos acordos que compõem o acervo normativo 

da OMC, contribuindo dessa forma para definir, de maneira objetiva, os 

compromissos assumidos pelos Países no âmbito internacional. Parte da 

credibilidade granjeada pela OMC desde sua criação se deve à qualidade e 

consistência da sua atuação nessa área (BENJAMIN, 2013, p.32). 

 

 

Porem segundo Kuhn e Schneider Braun (2014, p. 172) “a OMC não tem 

conseguido abrir os mercados, garantir uma concorrência justa, como se pretendia a 

princípio. Ela tem sido mais um locus de poder entre as nações mais ricas e poderosas no 

contexto mundial e menos um fórum de busca por um comércio mais justo e equilibrado”. 

Na opinião de Cozendey (2013a), apesar de alguns questionamentos com maior 

caráter de empecilho, o SSC colabora na solução das pleiteias de mercado, podendo ser 

considerado um meio acautelador para ajustamento das divergências, permitindo que os 

questionamentos relativos a um determinado conflito não atinjam outros litígios dentro do 

contexto das negociações bilaterais em termos de OMC.  

Destaca-se que com o aumento significativo nas negociações mundiais, aumentaram 

também as contestações, especialmente no que se refere às barreiras sanitárias, com o 

pressuposto proposito de segurança alimentar junto aos fóruns da OMC.  

A ideia de que a OMC é responsável por diversas ações relativas ao seu processo 

regulatório pode ser reforçada a partir de determinadas atividades constantes dentro de sua 

estrutura organizacional, dentre as quais:  

 

i) administrar vários acordos comerciais; ii) fórum para negociações comerciais; 

iii) resolver as diferenças comerciais; iv) supervisionar as políticas nacionais; v) 

fornecer assistência técnica e cursos de formação para os países em 

desenvolvimento e, vi) cooperar com outras organizações internacionais 

(BORGES, 2013, p.71) 

 

As estruturas de modo geral servem para esclarecer as relações de subordinação 

existentes dentro das organizações/instituições a fim de situar as linhas hierárquicas ou 

também denominadas linhas de autoridade, as quais refletem nas responsabilidades pelas 

decisões em função do nível hierárquico a que está vinculada determinada decisão. Num  
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contexto geral se estabelece a partir desta relação de subordinação a dinâmica de ação 

dentro da própria estrutura organizacional. 

Verifica-se que a OMC contempla em sua estrutura organizacional diversas 

instâncias normativas possuidoras de distintas funções, conforme pode ser verificado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3: Estrutura organizacional da OMC.  

 
Fonte: WTO (2011, p.5). 
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Dentre os cargos/funções da OMC apresentados no Quadro 3 destacam-se a 

Conferência Ministerial; o Conselho Geral; o Conselho para bens, serviços e propriedade 

intelectual e seus respectivos Comitês; Secretaria Geral; e os Grupos de Trabalho, dentre 

outros. 

Ressalta-se que “a OMC tem um caráter permanente, composta por 164 membros, 

responsável pela quase totalidade do comércio mundial”, sendo que o sistema de 

ajustamento ocorre por meio de “um mecanismo de travas e alavancas, sujeito à disciplina 

de um sistema de solução de controvérsias derivado do poder de sansão da OMC [...]” 

(PAULA 2017, p.89). 

Apesar do aumento no número de regras a partir da criação da OMC e queda nas 

tarifas sobre as transações comerciais, outras variáveis de cunho controverso tem se 

apresentado, particularmente em relação às barreiras não tarifárias e numa quantidade mais 

expressiva, as quais são perpetradas pelos países no que concerne à TBTs, BNTs ou sobre 

os acordos de SPS, muitas das quais camufladas em discursos de proteção da segurança 

alimentar. 

 

Barreiras não tarifárias e segurança alimentar 

 

Ao se falar de barreiras comerciais, estabelece-se primeiramente o entendimento de 

que as barreiras são restrições e controle de importações de maneira burocrática. Trata-se 

de proteger o mercado interno contra a concorrência internacional e favorecer as empresas 

locais, caracterizando em muitos casos como uma política discriminatória contra os 

produtos estrangeiros.  

 Tem-se verificado com frequência a adesão às BNTs por parte dos importadores, 

com objetivos muitas vezes que se traduz em meios camuflados de uma propensa alegação 

de proteger a saúde dos consumidores locais, o que se funde muitas com outras barreiras 

legais, tornado-as de difícil mensuração quando alocadas junto aos órgãos da OMC. Já as 

nações exportadoras que se sentem prejudicadas em função destas exigências acabam 

impetrando questionamento junta aos órgãos competentes de tal instituição.                                                                                                              
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Schneider Braun, Ferrera de Lima e Cardoso (2007) destacam que os comitês de 

debate da OMC são o local indicado para dirimir as diferenças de entendimento 

estabelecido nos acordos comerciais, especialmente no que se refere a medidas protetivas e 

protecionistas de mercados internos, e que existe tendência no acréscimo de barreiras 

sanitárias, as quais segundo os autores podem ser legítimas ou não. 

Num contexto mais recente se verifica constantes objeções a respeito de barreiras 

impostas aos produtos agrícolas in natura e processados, uma vez que “a redução de tarifas 

e subsídios à agricultura, aumenta a tentação de recorrer a restrições baseados em 

regulamentos sanitários e fitossanitários, que oferecem a vantagem adicional da 

complexidade técnica e de certo grau de subjetividade, o que dificulta sua contestação” 

(MESQUITA, 2012, p. 71). 

Mesmo assim constata-se o estabelecimento de novos padrões sanitários unilaterais, 

não sendo levados em consideração os já existentes na OMC, entendendo-se este aspecto 

como criação de barreiras a fim de forçar a adequação dos exportadores, e até mesmo 

proteger seus mercados internos de maneira inoportuna. 

Segundo Amaral (2014, p 202) “as regras da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), principalmente aquelas relacionadas às barreiras técnicas e as medidas sanitárias e 

fitossanitárias, visam assegurar que tais medidas não se transformem em obstáculos 

desnecessários e injustificados ao comercio internacional”. 

Para romper tais barreiras é necessário o estabelecimento de parcerias comerciais 

com entendimento mais claro das regras constituídas, pois a comprovação do cumprimento 

das normas posicionadas pelo país importador auxilia o reconhecimento mútuo e facilita as 

negociações.  

E quando isto não é possível, são acionados os órgãos internacionais de proteção ao 

comércio. Neste contexto torna-se importante o marco regulatório que retrata o ambiente 

institucional para as relações comerciais. North (1994) descreve que o marco regulatório 

constitui as regras do jogo, instituições criadas para reduzir a incerteza existente num 

processo de troca de direito de propriedade. As instituições representam as regras formais e 

informais, tais como normas de comportamento, convenções e códigos de conduta  
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impostos, destinadas a reduzir as incertezas em virtude da assimetria de informação ou 

oportunismo. 

A existência de informações assimétricas ou imperfeitas nas regras sanitárias das 

nações importadoras, que impões barreiras às negociações, forçam os países exportadores a 

buscar meios de dirimir as dúvidas existentes e buscar meios de eliminar barreiras 

protecionistas, e quando for o caso, derrogar as questões do oportunismo na relação 

comercial internacional. 

Verificam-se no contexto mundial competições que corroboram para este aspecto, 

pois segundo Friedmann (2000) em muitos casos o Estado tem como competidor as 

empresas transnacionais na concorrência pelo estabelecimento de normas, especialmente 

para o mercado agrícola e de produtores de matérias-primas. 

No entendimento sobre instituições como regras estabelecidas para regular as ações 

dos agentes, a questão das barreiras sanitárias e segurança alimentar também encontra 

aporte na teoria das convenções, que para Fonseca (2005, p. 122) “pode ser definida como 

um grupo de informações junto em coerência, intencionadas para dar compatibilidade aos 

comportamentos dos agentes”, e que diferentemente da nova economia institucional, não 

seriam somente os preços e contratos que regulariam uma determinada atividade 

econômica, mas poderia haver outros dispositivos reguladores, que no caso das barreiras 

sanitárias e/ou segurança alimentar seria a convenção de qualidade.  

Segundo Borges (2013, 41) a teoria das convenções, “mais precisamente, a 

economia francesa das convenções, tem suas origens na Conferência sobre o Mercado de 

Trabalho em 1984”. A autora se fundamenta em Wilkinson (1999, p.78) para o qual “a 

abordagem das convenções é capaz de captar as características específicas das estratégias 

competitivas que dominam a reestruturação agroalimentar”, apesar de inicialmente seus 

estudos estarem voltados para o mercado de trabalho. 

No entendimento de Wilkinson (1999), o modo de produção adotado e seus métodos 

de exigências impostos pelos regulamentos e leis, desperta uma situação de conflito:  
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Quer resistindo a invasões, quer invadindo territórios vizinhos, num movimento 

unilateral em direção à imposição de um modo de coordenação econômica. Isso 

revela-se com mais clareza nos recentes debates sobre "normatização" e 

"regulação" no nível da Comunidade Europeia (mas poderia ser reproduzido em 

outros níveis regionais - Mercosul, Nafta - ou no nível internacional - o Codex 

Alimentar da FAO). Aqui se vê existir uma clara divisão, de modo geral, entre a 

Europa "latina", que defende a legitimidade do modo doméstico de organização 

econômica cristalizado na forma da AOC ou em formas similares de legitimação, 

e o s países "anglo-saxônicos", que favorecem uma combinação de "marcas" e a 

rotulagem com informações completas para o consumidor (WILKINSON, 1999, 

p.76). 

 

No âmbito das barreiras sanitárias, os pontos de vistas diferenciados em relação às 

normatizações estabelecidas, tem-se como partida a Rodada de Tóquio (1973-1979), 

tornando-se os debates mais complexos na Rodada do Uruguai (1986-1994), no qual se 

verifica forte convergência no exercício do protecionismo (BORGES, 2013).  

Neste ambiente cada país visa à proteção do seu próprio mercado via prescrição de 

regras próprias, as quais, muitas vezes são de difícil identificação, o que afeta as 

exportações dos outros países, inclusive a brasileira, como um dos maiores exportadores 

mundial de proteína animal.  

Em estudo realizado com 17 empresas dos setores de aves, suínos, bovinos e peru, 

Kuhn e Schneider Braun (2014) apresentaram as barreiras mais observadas nas exportações 

de carne brasileira, setor este que é um dos mais regulados mundialmente, devido os 

cuidados com a sanidade animal de montante a jusante em toda a cadeia produtiva 

(QUADRO 4). 
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Quadro 4: Tipos de barreiras mais impostas nas exportações de carnes 
TIPOS DE BARREIRAS SOBRE AS CARNES  AVES SUÍNOS BOVINOS PERU TOTAL 

Impostos e gravames internos e ou adicionais: tarifas 

portuárias ou de marinha mercante, taxas e sobretaxas - 

tarifações. 

8 2 1  11 

Quotas e limitações de produtos e quantidades  8 2   10 

Restrições impostas a determinados produtos, de origem 

animal. 
5 3 1  9 

Antidumping: direitos, investigação,... 6    6 

Registro(s) de produtos  4 1 1  6 

Febre aftosa   4 2  6 

Substâncias Químicas: perigos, evolução e atualizações. 3 1 1  5 

Subsídios às exportações praticados ou em curso 5    5 

Proibição total ou temporária: mercado russo 4 1   5 

Controles sanitários e fitossanitários  4    4 

Regulação e Identificação de padrões de qualidade e a 

qualidade (geral)  
2 1 1  4 

Mandatos de baterias de Certificação  2 1 1  4 

Requisitos relativos à inspeção, inspeção prévia, ensaios e 

quarentena.  
3    3 

Antidumping cambial - banda aceitável de flutuação das 

moedas 
3    3 

Normas ou regulamentos técnicos não transparentes ou 

Requisitos quanto às características de /dos produtos e 

especificações  

2 1   3 

“Não se baseiam em normas internacionalmente aceitas, 

dispendiosas e rigorosas”. 
2    2 

Requisitos relativos às características de embalagens, 

rotulagens e informações de conteúdo alimentar ou proteico 

de produtos ou de informações ao consumidor. 

2    2 

Sistemas apropriados de identificação, marcação e 

rastreabilidade. 
2    2 

Harmonização nas exigências contidas nas etiquetas, na 

certificação sanitária e fitossanitária ou outra. 
2    2 

Licenças e anuências para exportação, automáticas ou não.  3    3 

Gripe aviária  1    1 

Exigência de conteúdo nacional / regional  1    1 

Salvaguardas  1    1 

Restrições impostas a determinados empresas  1    1 

Medicamentos e outros produtos promotores do crescimento 

animal  
1    1 

Greves dos fiscais federais agropecuários  1   1 

TOTAIS 75 17 8 0 100 

EMPRESAS PESQUISADAS POR SETOR 10 6 3 1  

 Fonte: Kuhn e Schneider Braun (2014, p. 186-187). 
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Apesar do quadro apresentado por Kuhn e Schneider Braun (2014) mostrar a 

maioria das barreiras como BNT, não se pode afirmar com a devida certeza que as mesmas 

não sejam protecionistas, mas trata-se de diferentes barreiras percebidas pelos pesquisados, 

não sendo identificados no contexto da pesquisa os seus efeitos para as empresas 

entrevistadas. 

Silva e Almeida (2010, p.80) destacam que “em face à difícil identificação e 

mensuração dos efeitos das BNTs sobre o comércio internacional, certamente é possível 

que os países acabem por abusar e adotá-las arbitrariamente como forma de proteção de 

seus mercados”.  

A ideia de adoção de medidas tarifárias de maneira arbitrária cuja finalidade seja 

proteção dos criadores locais contra a competitividade de produtos externos encontram 

reforço no estudo de Cozendey (2013a). 

Ressoa aqui a menção de Borges (2013) no que se refere ao sentido não clarificado 

do que seria o julgamento consciente de medidas ou barreiras não tarifárias, cuja autora 

ressalta não haver um ponto comum de concordância das acepções de tais conceitos. Estas 

contrariedades são resultados: 

Delas serem definidas pelo que elas não são. Ou seja, as medidas não tarifárias. 

Ademais, existem outros obstáculos aos estudos desse tipo de medidas, como: a 

inexistência de metodologias comuns, a insuficiência de dados de qualidade e a 

carência de informações atualizadas. Logo, existem lacunas tanto conceitual 

como empírica nas análises dessas medidas (BORGES, 2013 p.87 – grifo nosso).  

 

Infere-se que as alusões sobre barreiras técnicas resultam em sua maioria na noção 

de medidas sanitárias e fitossanitárias visando à proteção da saúde humana, o que de 

alguma forma repercute na “evolução” do sistema agroalimentar mundial. 

Não se pode deixar de levar em conta as mudanças estruturais do comércio mundial 

no que se refere às negociações de produtos alimentares, uma vez que ganha cada vez mais 

espaço a comercialização de produtos proteicos processados parcialmente ou totalmente, 

como consequência da globalização e internacionalização das empresas dominantes 

(PAULA, 2017). 
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Especificamente em relação às medidas de SPS, que visam apresentar de maneira 

transparente a adoção de regras lúcidas no contexto do comércio mundial no âmbito da 

OMC, fazem parte, cenários de integração do ambiente legal e institucional das áreas de 

saúde, agricultura, comércio e meio ambiente. Este cenário representa o contexto de 

manutenção da saúde, da agricultura e alimentação, do meio ambiente e do comércio, 

englobando as inter-relações dos diversos acordos, permitindo o questionamento caso 

determinada regra seja entendida como protecionismo desagregado da conduta estabelecida 

nas medidas sanitárias e fitossanitárias (NOJOSA; ALENCAR; SILVA, 2010). 

Segundo Borges (2013, p.105) quando tais regras “não são claras torna-se mais 

difícil distinguir o que é e o que não é legítimo, criando assim, barreiras ao comércio”. Tais 

aspectos tem aumentado o número de notificações junto à OMC. 

O Quadro 5 apresenta a o progresso relativo a emissão de notificações SPS junto à 

OMC de 2000 a 2015, no qual constam as notificações regulares, correções/erratas, e 

notificações de emergência. 

 

Quadro 5: Emissão de notificações SPS pelos países na OMC, 2000-2015. 

 
Fonte: WTO (2016, p.69). 
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No período de 2000 a 2015 os países membros da OMC emitiram 17.943 

notificações no contexto do SPS. Verifica-se um crescimento da emissão de notificações 

com o passar dos anos passando de 468 notificações em 2000 para 1.681 em 2015. 

Para a World Trade Organization (WTO) (2016, p.61) “The SPS Agreement 

encourages WTO members to bring to the attention of the SPS Committee any international 

Standards whose use or non-use is creating trade problems, or where there is a lack of an 

international standard whose existence could facilitate trade”. 

Nesta perspectiva, autores como (PAULA, 2017; BORGES, 2013; KUHN, 

SCHNEIDER BRAUN; 2014) colocam que o instrumento utilizado pelas nações, para 

difusão de novas normas e regulamentos de cunho comercial são as notificações, o que 

possibilita a divulgação das novas exigências relativas à sanidade animal e saúde humana 

por parte dos outros países. 

Mais especificamente no que se refere à segurança alimentar destacam-se as 

questões ”relacionadas com a inocuidade do alimento, sobretudo com os aditivos 

alimentares, bactérias e limite máximo de resíduos” (BORGES, 2013, p.113). 

Ortega e Borges (2012, p.71) apontam para problemas incorridos com a segurança 

alimentar a partir da década de 1990, ressaltando que: 

 

Para que este mercado não entrasse em colapso foram acionados mecanismos que 

restabelecessem a dinâmica do ambiente institucional do mercado de alimentos, o 

qual engloba entre outros, o setor público, organismos não governamentais e 

consumidores. Assim, garantir a inocuidade dos alimentos passou a ser uma meta 

conjunta de todos os agentes econômicos envolvidos neste mercado. 

 

 
Porém como já relatado anteriormente, estes mecanismos tem servido de ferramenta para 

dificultar o acesso a determinados mercados consumidores. Kuhn e Schneider Braun (2014, 

p.200) reforçam tal entendimento de maneira conclusiva, ou seja, “países preocupados com 

sua saúde alimentar e do alimento, de seus consumidores, bem como, a saúde de seus 

diferentes animais, vêm utilizando a imposição de barreiras protecionistas” nos mais 

variados âmbitos, dentre eles o “sanitário e o fitossanitário”, e com isto “afetando a 

produção, a circulação, a repartição e o consumo de mercadorias” prejudicando  
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especialmente o setor exportador do agronegócio mundial e por consequência o brasileiro 

também. 

 

Considerações finais 

 

O processo globalização econômica, provoca o debate em torno das barreiras 

tarifárias e não tarifárias estabelecidas pelos países importadores, o que tem incitada as 

querelas a respeito da existência de regras disfarçadas utilizadas para burlar normas 

estabelecidas no âmbito da OMC, e também no acordo sobre SPS, essência da segurança 

alimentar em termos de qualidade nas transações do comércio internacional. 

Ressalta-se no âmbito de tais discussões, foi necessário um processo histórico de 

debates, especialmente pós II Guerra Mundial, resultando no tratado de Bretton Woods, a 

criação do GATT, Plano Marshall, Consenso de Washington, e criação da OMC em 1994. 

As leituras apontaram que diversas foram as rodadas de negociações visando dirimir 

conflitos comerciais, e que num momento mais recente entrou em pauta questões 

relacionadas às barreiras tarifárias e não tarifárias. 

Constata-se que a OMC possui uma estrutura organizacional caracterizada por 

diversas instâncias e órgãos destinados a elucidar dúvidas e apresentar medidas no contexto 

de manutenção da saúde, da agricultura e alimentação, do meio ambiente e do comércio, 

sendo que a mesma tem um caráter permanente, composta atualmente por 164 membros, 

responsáveis pela quase totalidade do comércio mundial, sujeito à disciplina de um sistema 

de solução de controvérsias derivado do poder de sansão da entidade. 

Quanto às barreiras não tarifárias entende-se que as mesmas tem a finalidade de 

proteger o mercado local, o que se funde muitas vezes com outras barreiras, torando-as de 

difícil mensuração. Dados levantados apontam para um aumento nas notificações desde a 

criação da OMC. 

No que se refere à segurança alimentar verifica-se um aumento relativo à 

preocupação com a inocuidade do alimento, mais especificamente aditivos alimentares, 

bactérias e limite máximo de resíduos permitidos pelas notificações junto à OMC. 

Conclui-se que este trabalho é um breve ensaio, e que pode ser aprofundado, em 

particular considerando os órgãos que compõem a OMC, as circunstâncias das notificações,  
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as barreiras sanitárias e também a segurança alimentar, tanto do ponto de vista qualitativos 

como quantitativo, por meio da utilização de ferramental que permita a mensuração de 

variáveis estatísticas, o que possibilitaria a análises de fenômenos inerentes ao comércio 

mundial em termos de manifestações não perceptíveis somente com análise qualitativa. 
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PROFILE OF UNIVERSITY-COMPANY INTERACTION: WHAT DOES THE CNPQ 

RESEARCH GROUP DIRECTORY SAY TO US? 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST2- Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 
 

Resumo: A interação no âmbito dos Sistemas Nacionais de Inovação é tida como um 

elemento de maior importância para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. Do 

ponto de vista da interação universidade-empresa, é destacado o papel da academia 

enquanto produtora e disseminadora de novos conhecimentos, sendo reconhecida como 

importante fonte de tecnologia, inovação e empreendedorismo. A partir de dados extraídos 

do Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, a pesquisa buscou traçar um 

perfil da interação universidade-empresa no país. Os resultados evidenciam uma baixa 

articulação entre os atores do SNI. As parcerias para a realização de pesquisas científica 

sobrepõem-se sobre as demais, o que pode estar diretamente relacionado ao fato de grande 

parte dos relacionamentos declarados terem se dado entre universidades. A baixa interação 

entre universidades e empresas, contudo, não constitui um indicativo de que não há campo 

de atuação para um esforço colaborativo entre esses dois agentes do SNI. 

 

Palavras-chave: Grupos de Pesquisa.  Interação Universidade-Empresa. Hélice Tríplice. 

 

Abstract: The interaction within the National Innovation Systems is considered as an 

element of utmost importance to boost socioeconomic development. From the point of view 

of university-company interaction, the role of academia as a producer and disseminator of 

new knowledge is highlighted, being recognized as an important source of technology, 

innovation and entrepreneurship. Based on data extracted from the Census 2016 of the 

Directory of Research Groups of CNPq, the research sought to outline a profile of the 

university-company interaction in the country. The results show a low articulation among 

the NIS actors. Partnerships for scientific research overlap with the others, which may be 

directly related to the fact that a large part of the declared relationships have been among 

universities. The low interaction between universities and companies, however, is not an 

indication that there is no scope for a collaborative effort between these two NIS agents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre a interação entre academia e empresa ainda se faz corrente no país, 

tendo em vista a diminuta relação entre esses agentes. De acordo com os dados da última 

Pesquisa de Inovação (PINTEC), realizada trienalmente pelo IBGE e que tem como foco as 

atividades de inovação desenvolvidas nos setores da indústria, serviços, eletricidade e gás, a 

deficiência desse tipo de interação pode culminar em dificuldades para as empresas 

reunirem as competências necessárias para a implementação de novos produtos e processos. 

(IBGE, 2016). 

A partir da perspectiva da literatura sobre os Sistemas de Inovação e da Hélice 

Tríplice, há uma convergência no que concerne à importância da academia para a inovação, 

em especial no seu papel enquanto geradora de conhecimento científico e tecnológico e de 

formação de recursos humanos.  

Dessa maneira, a tendência demonstrada de pouca interação entre os setores é grave, 

tendo em vista o potencial de geração de inovação proporcionado por esse tipo de relação, 

em especial nas áreas em que evidenciam vantagens competitivas perante o plano 

internacional. Na própria história do país é possível identificar exemplos de sucesso que 

envolveram um longo processo de produção e acumulação de conhecimento científico e 

tecnológico, combinando esforço produtivo, suporte da academia e políticas 

governamentais, com proeminentes resultados, por exemplo, nas ciências da saúde com a 

produção de soros e vacinas, nas ciências agrárias com a produção e exportação de grãos e 

nas engenharias, tais como nas áres de metalurgia, aeronáutica e petróleo  (SUZIGAN; 

ALBUQUERQUE, 2011). 

No Brasil, a relação dos grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade 

está concentrada no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional De 

Desenvolvimento Científico E Tecnológico (CNPq). Grupos de pesquisa são, por definição 

do próprio CNPq, grupos que reúnem pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico 

que compartilham facilidades e instalações físicas e cujo trabalho se organiza em torno de 

linhas comuns de pesquisa segundo uma regra hierárquica que tem como premissa a  
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experiência e  competência técnico-científica de seus participantes. A fim de evitar a prática 

de criação de grupos de pesquisa como elementos subordinados às linhas de pesquisa em 

que atua o pesquisador, o CNPq passou a considerar como atipicidade a participação do 

pesquisador com quatro ou mais grupos de pesquisa, independente do perfil do vínculo que 

o pesquisador declara possuir com o grupo. O Diretório realiza censos com frequência 

geralmente bi-anual. Desde o primeiro, realizado em 1993, já foram realizados 11 censos. 

(CNPq, 2018). 

 Dentre os dados disponibilizados pela plataforma CNPq, optou-se pela análise das 

interações apontadas a partir dos Grupos de Pesquisa cadastrados. Os tipos de interação 

considerados consistem em desenvolvimento de softwares; atividades de engenharia não-

rotineira; fornecimento de insumos; treinamento de pessoal; transferência de tecnologia; 

consultoria técnica; pesquisa científica; e outros tipos de relacionamento que não se 

enquadram nas categorias pré-selecionadas.  

O objetivo do presente trabalho é contribuir para o debate sobre as relações entre 

universidades e empresas no país. Assim sendo, a pesquisa busca identificar o perfil da 

interação academia-empresa a partir de evidências do último censo do Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq, realizado em 2016. 

 

INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA 

 

A interação entre a academia e o setor produtivo é um elemento de destacada 

importância na literatura que versa sobre os sistemas nacionais de inovação (NELSON, 

1992; EDQUIST, 2005). Por sistema de inovação, compreende-se “um conjunto de 

instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação e 

aprendizado de um país, região, setor ou localidade - e também o afetam” (CASSIOLATO; 

LASTRES, 2005). 

Os elementos do sistema nacional de inovação que recebem maior enfoque da 

política de ciência são as universidades, instituições de pesquisa, institutos tecnológicos e 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, tanto do ponto de vista de sua regulação 

interna quanto da forma como estão vinculados ao ambiente a que pertencem. O  
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fortalecimento desse vínculo é uma preocupação ainda mais cara às políticas de tecnologia 

e de inovação (LUNDVALL; BORRÁS, 2007). 

Os instrumentos que compõem uma política de inovação devem ser combinados 

entre si. Além disso, em sua concepção, é importante que os instrumentos sejam orientados 

aos problemas de um determinado sistema nacional de inovação (LUNDVALL; BORRÁS, 

2007; BORRÁS; EDQUIST, 2013). Entre os principais atores que operam instrumento de 

concessão de auxílios à pesquisa e à infraestrutura no SNI de acordo com a política vigente 

para o setor no país tem-se o CNPq, a CAPES, as FAPs, a Finep e o BNDES (MCTIC, 

2016). 

Para abordar o tema de interação entre academia e empresa, é necessário evocar o 

modelo da Hélice Tríplice. A  Hélice Tríplice é definida como “um modelo de inovação em 

que a universidade/academia, a indústria e o governo, como esferas institucionais primárias, 

interagem para promover o desenvolvimento por meio da inovação e do 

empreendedorismo” (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017, p. 24).  

Sob a perspectiva desse modelo, são consideradas de maior importância as relações 

e os efeitos das interações desempenhadas pelos agentes que compõem um dado sistema. 

Apesar de cada uma das esferas primárias ser relativamente independente, é interessante 

destacar a ênfase que a academia recebe, sendo a ela atribuída o papel de produção e 

disseminação de novos conhecimentos, justamente por ser tida como uma importante fonte 

de tecnologia, inovação e empreendedorismo (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).  

Desde o século XVIII a indústria e o governo são tidos como elementos essenciais 

dentro das parcerias público-privadas. Sob a perspectiva do modelo da hélice tripla, a partir 

da década de 90 mais um elemento é inserido nessa dinâmica, onde a academia emerge 

como um importante agente propulsor de novas indústrias e empresas. Tal perspectiva 

também insere as instituições de ensino em um posicionamento mais próximo do processo 

de geração de inovação. Assim, a Hélice Tríplice é apresentada como um modelo de 

inovação em que a academia, a indústria e o governo interagem entre si como esferas 

institucionais primárias a fim de promover o desenvolvimento por meio da inovação e do 

empreendedorismo. (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).  
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Nesse modelo, é levada em consideração uma espiral recíproca de relações entre os 

agentes, sendo cada hélice uma esfera independente, ainda que atue necessariamente em 

cooperação com as demais esferas (STAL; FUJINO, 2005). Sob os resultados provenientes 

dessa espiral de relações, é apontado que “as interações universidade-indústria-governo, 

que formam uma “hélice tríplice” de inovação e empreendedorismo, são a chave para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados no conhecimento.” 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017, p. 24). 

No Brasil, o advento da Lei de Inovação (Lei n.º 10.973/2004), que “dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá 

outras providências” representou um avanço para a construção de um arcabouço 

institucional na área científico-tecnológica. Uma de suas contribuições mais relevantes 

consiste no apoio ao estreitamento de relações entre instituições que produzem bens de 

conhecimento e as que produzem bens e serviços (MATIAS-PEREIRA; 

KRUGLIANSKAS, 2005). Ainda no âmbito legislativo, destaca-se no início de 2016 a 

promulgação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação  (Lei nº 13.243/16) que 

dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação. A lei também atualiza os termos referentes às Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICTs), quando da instituição da Lei de Inovação, a previsão de ICTs 

era exclusiva de entidades da administração pública. Com a nova redação atribuída pelo 

Marco Legal, as ICTs passam a ser assim definidas no texto da Lei 10.973/2004: 

Artigo 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

(...) 

V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no 

País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 

estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

 

Além de alterar dispositivos da Lei de Inovação, o Marco Legal promove alteração 

em outras dez leis relacionadas à CT&I. No que concerne à interação entre ICT e empresas, 

as alterações prometem avanços, tais como a já citada formalização de entidades privadas 

sem fins lucrativos como ICTs (possibilitando que fundações de apoio possam ser Núcleos 

de Inovação Tecnológica de ICTs) e a redução da insegurança jurídica para a formalização  
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de parcerias entre esses atores do SNI. A legislação parece pecar, entretanto, ao partir do 

princípio de que a infraestrutura da pesquisa das ICTs encontra-se sempre à disposição dos 

eventuais interesses do sistema produtivo nacional (RAUEN, 2016). 

Sobre as formas de interação entre universidade e empresa, a literatura de 

Bonaccorsi e Piccaluga (1994) apresenta uma taxonomia composta por seis formas de 

relacionamento. A principal variável para a classificação é o comprometimento de  recursos 

organizacionais (em termos de pessoal, equipamentos e recursos financeiros) que ambas as 

partes estão dispostas a oferecer para prover o relacionamento. Essas seis formas de 

cooperação são consideradas a partir envolvimento dos recursos organizacionais da 

universidade, da duração do contrato e do seu grau de formalização e demonstram um nível 

crescente de envolvimento organizacional: a) relações pessoais informais, sem acordos 

informais estabelecidos com a universidade; b) relacões pessoais formais, com acordos 

formalizados entre universidade e empresa; c) relações estabelecidas com apoio de 

associações intermediárias (com vínculo ou não com a universidade); d) acordos formais 

com objetivos específicos; e) acordos formais sem objetivos específicos (destinados a 

questões mais amplas e normalmente de longo prazo); f) criação de estruturas focalizadas 

para a interação (a exemplo de parques tecnológicos e centros de incubação).  

 Dentre as motivações que levam as empresas a buscar esse tipo de interação, estão: 

a) ter acesso às fronteiras do conhecimento científico; b) aprimorar a capacidade de 

predição da ciência; c) delegar atividades específicas de desenvolvimento; d) falta de 

recursos (BOANCCORSI; PICCALUGA, 1994).  Motivações similares são apontadas por 

Porto et al (2011) e Schaeffer et al (2015), identificando interesse por parte das empresas  

na utilização dos recursos das universidades para o alcance de atividades inovativas.  

Quanto ao estabelecimento de contratos de transferência de tecnologia e 

licenciamentos45 no Brasil, os dados trazidos pelo Formulário para Informações sobre a 

Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação 

do Brasil (Formict) 2016 evidenciam que poucas ICTs possuem contratos de transferência  

                                                 
45 Conforme disposto pelo art. 6º da Lei de Inovação, “É facultado à ICT pública celebrar contrato de 

transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por 

ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria”. 
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de tecnologia celebrados. Dentre as instituições públicas, 42 dentre as 193 respondentes 

informaram ter firmado esse tipo de contrato, o que corresponde a aproximadamente 

21,76%. Dentre as instituições privadas, o percentual é ligeiramente menor, com 16 das 85 

respondentes informando possuir contratos de transferência, aproximadamente 18,82% 

dessas instituições. Dentre os 1957 contratos contabilizados em 2016, prevaleceram, com 

42,1% de incidências, os Contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual; 

seguidos, com percentual de 24,8% pelos Contratos de acordo de parceria de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, que compreendem atividades conjuntas de pesquisa científica 

e/ou tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo (MCTIC, 2017).  

Sobre o perfil das interações, em pesquisa publicada em 2014, Garcia et al 

identificaram maior número de interações dentre os grupos de pesquisa com elevado 

desempenho acadêmico e os vinculados às grandes universidades. Também foi constatada 

maior interação a partir dos grupos de pesquisa pertencentes às áreas de Engenharia e de 

Ciências Agrárias.  Pinho (2011), indicou que são nas empresas de média e média-baixa 

intensidade tecnológica que há maior influência das universidades no impulso à inovação. 

Isso se deve em parte pela baixa participação dos setores de alta tecnologia e esforços 

empresariais escassos no campo de desenvolvimento tecnológico.  

Por fim, faz-se necessário pontuar que um mesmo SNI pode demonstrar 

características distintas entre diferentes regiões, dado a influência do ambiente também 

constitui um fator determinante sobre os arranjos de interações. Assim, as especifidades 

regionais em relação às estruturas disponíveis ou não de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I) refletem na origem dos Sistemas Regionais de Inovação. (CASALI; SILVA; 

CARVALHO, 2010; ALMEIDA et al, 2011; LEMOS; CARIO, 2017).  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Buscando caracterizar o perfil da interação academia-empresa a partir de evidências 

do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, a abordagem metodológica assumida para a 

pesquisa é de caráter descritivo. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica a fim de 

subsidiar a análise e discussão com apoio da literatura sobre Hélice Tríplice e Sistemas de 

Inovação. O levantamento dos dados utilizados para a análise foi realizado a partir dos 

dados abertos disponibilizados pelo Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq, que reúne os grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no País. O 

Diretório possui uma base corrente passível de atualização contínua pelos atores 

cadastrados, sendo que a cada dois anos são disponibilizados os dados dos Censos a partir 

da base corrente dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq.  

Os dados extraídos do Censo 2016 correspondem à súmula estatística que abordam 

o relacionamento entre grupos de pesquisa e empresas. São consideradas empresas os entes 

que possuem pelo menos um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A 

classificação utilizada pela base de dados levou em consideração o subcnpj (ou matriz). 

Para fins de análise, foram selecionadas as súmulas que apresentam o cenário de relação 

entre grupos de pesquisa e empresas organizadas por grande área, por região, por Unidade 

de Federação, por instituição, por tipo de relacionamento, por forma de remuneração e por 

ramo de atividade. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2018. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados utilizados para a discussão correspondem aos dados abertos 

disponibilizados pelo Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq.  Note-se 

que dentro de uma totalidade de 37.640 grupos de pesquisa cadastrados no diretório, 12681 

relataram algum relacionamento com empresas - aproximadamente um terço dos grupos, 

conforme expresso pela Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Grupos/Empresas por Grande Área 

Grande área 

predominante do grupo 

Nº de grupos que relataram 

relacionamentos 

Total de grupos na 

grande área 

% grupos com 

relacionamentos 

Ciências Humanas 2028 8091 25,1 

Ciências da Saúde 2045 5877 34,8 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

1360 5363 25,4 

Engenharias 2049 4970 41,2 

Ciências Biológicas 1721 3668 46,9 

Ciências Exatas e da Terra 1339 3631 36,9 

Ciências Agrárias 1562 3355 46,6 

Lingüística, Letras e Artes 572 2655 21,5 

Outra 5 30 16,7 

Total 12681 37640 33,7 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 

 

Considerando a grande área do conhecimento predominante de acordo com a 

declaração do grupo cadastrado, conforme as nove grandes áreas nas quais se distribuem as 

48 áreas de avaliação da CAPES, foi elencado o quantitativo de grupos que relataram pelo 

menos um relacionamento com empresas.  
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 As grande áreas com  maior incidência de interação foram, respectivamente, 

Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Engenharias, de forma similar ao encontrado pelo 

trabalho de pesquisa de Garcia et al (2014). As áreas de Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes foram as que apresentaram menor 

percentual de interação. Sobre esse ponto, é importante o fortalecimento de áreas em 

consonância com as políticas públicas para CT&I. De certa forma, a situação revela uma 

tendência de alinhamento com a política para a ciência, tecnologia e inovação vigente, a 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2016-2022). Reconhecendo as 

oportunidades e os desafios a serem explorados, a política identifica 12 temas como 

estratégicos a serem trabalhados pelo SNI e que podem subsidiar o crescimento 

socioeconômico, autonomia e a soberania nacional: Aeroespacial e Defesa; Água; 

Alimentos; Biomas e Bioeconomia; Ciências e Tecnologias Sociais; Clima; Economia e 

Sociedade Digital; Energia; Minerais Estratégicos; Nuclear; Saúde; e Tecnologias 

Convergentes e Habilitadoras. 

O Gráfico 1 demonstra a relação de grupos por região do país de acordo com o 

número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com empresas em 

comparação ao total de grupos presentes na região. De forma geral, o percentual de grupos 

que declararam relacionamento com outras instituições alcançou patamares similares. 

Interessante pontuar que, em termos percentuais, na região Centro-oeste foi a que incidiu a 

maior quantidade de grupos com relacionamentos em comparação à totalidade de grupos 

presentes na região (36,9%), seguida pela região Sudeste (34,4%), Sul (33%), Nordeste 

(32,3%) e, por último, a região Norte (31,9%). Ainda sobre o Centro-Oeste, na Tabela 2, é 

possível observar um posicionamento destacado dos estados de Goiás, Mato Grosso e do 

Distrito Federal, figurando entre as cinco unidades da federação que, proporcionalmente à 

quantidade de grupos cadastrados, mais declararam relacionamentos. 
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Gráfico 1 - Grupos/Empresas por Grande Área 

 
Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 

 
Tabela 2 - Grupos/Empresas entre as  Unidades da Federação com maior percentual de 

interação  

Unidade da 

Federação grupo 

Nº de grupos que relataram 

relacionamentos 

Total de grupos na unidade 

da federação 

% Grupos 

(interação) 
 

Goiás 285 711 40,1 

Rio de Janeiro 1645 4360 37,7 

Mato Grosso 218 579 37,7 

Pernambuco 487 1316 37,0 

Distrito Federal 313 867 36,1 

Santa Catarina 664 1862 35,7 

Pará 342 960 35,6 

Ceará 346 976 35,5 

Bahia 638 1821 35,0 

Rio Grande do Sul 1242 3601 34,5 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 
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Quanto à distribuição de relacionamento por instituições, são 456 as instituições 

com pelo menos um grupo de pesquisa em atividade e que declarou possuir relacionamento 

com empresas. Dentre as dez instituições com a maior quantidades de grupos de pesquisa 

que declararam possuir relacionamento com empresas, todas são pertencentes ao setor 

público. Em relação à distribuição regional, 7 estão situadas na região Sudeste (USP, UFRJ, 

UNESP, UFMG, UFF, UNICAMP e FIOCRUZ), 2 na região Sul (UFRGS e UFSC) e uma 

na região Nordeste (UFPE). Entre essas 10 instituições estão concentrados 3.380 grupos de 

pesquisa que declararam relacionamento com empresas, o que corresponde a 26,65% de 

todos os grupos que declararam algum tipo de relacionamento. 

 A instituição particular melhor posicionada é a PUC-RS, ocupando a 23ª posição 

entre as 456 instituições, possuindo 134 grupos que declaram algum tipo de relacionamento 

com empresas. 

O Quadro 1 é composto pelos tipos de relacionamento estabelecidos entre as partes. 

Salienta-se que em relação aos tipos de relacionamento predominantes pode haver dupla 

contagem de grupos, pois cada grupo poderia informar até três tipos de relacionamento por 

empresa mencionada. Também pode haver dupla contagem de empresas, uma vez que uma 

mesma empresa pode ter sido considerada tantas vezes quanto tenha sido mencionada por 

quaisquer grupos de pesquisa. São  quatorze categorias para classificação de tipo de 

relacionamento. Nesse caso, os tipos de relacionamento com maior incidência 

correspondem aos relacionados ao desenvolvimento de pesquisas científicas com 

consideração ou não de uso imediato de resultados, atividade diretamente relacionada à 

vocação imediata dos grupos de pesquisa. Atividades correlatas ao desenvolvimento de 

produtos pouca ocorrência, como o caso de desenvolvimento de softwares ou protótipos, 

indicando um gargalo para esse tipo de interação. Com incidência intermediária, estão 

atividades de prestação de serviço, a exemplo de atividades de consultoria ou treinamento 

de pessoal. 
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Quadro 01 - Grupos/Empresas por tipo de relacionamento 

Tipo de relacionamento 
Número de 
grupos  

Nº de empresas 
mencionadas 

Desenvolvimento de software não-rotineiro para o grupo pelo 
parceiro 

1202 181 

Desenvolvimento de software para o parceiro pelo grupo 1249 250 

Atividades de engenharia não-rotineira inclusive o desenvolvimento 
de protótipo, cabeça de série ou planta-piloto para o parceiro 

1492 323 

Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para as atividades 
do parceiro sem vinculação a um projeto específico de interesse 
mútuo 

1652 250 

Atividades de engenharia não-rotineira inclusive o 
desenvolvimento/fabricação de equipamentos para o grupo 

1751 172 

Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro, incluindo cursos e 
treinamento "em serviço" 

3573 700 

Transferência de tecnologia desenvolvida pelo parceiro para o 
grupo 

3762 650 

Treinamento de pessoal do parceiro pelo grupo, incluindo cursos e 
treinamento "em serviço" 

4033 1024 

Atividades de consultoria técnica não englobadas em qualquer das 
categorias anteriores 

4159 1149 

Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o 
parceiro 

4238 1600 

Fornecimento, pelo parceiro, de insumos materiais para as 
atividades de pesquisa do grupo sem vinculação a um projeto 
específico de interesse mútuo 

5096 1354 

Outros tipos predominantes de relacionamento que não se 
enquadrem em nenhum dos anteriores. 

6553 1856 

Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos 
resultados 

8151 4532 

Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos 
resultados 

9232 4953 

Total 12681 9521 
Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 

 

Sobre as formas de remuneração estabelecidas entre as partes (Gráfico 2), da mesma 

forma que na tabulação de dados por tipo de relacionamento, pode haver dupla contagem 

tanto em relação aos grupos quanto às empresas mencionadas. Com maior incidência, é 

possível observar as parcerias estabelecidas sem a transferência de recursos de qualquer 

espécie, envolvendo exclusivamente relacionamento de risco. Como a maior parte dos 

relacionamentos são declarados por grupos de pesquisa de universidades públicas, as  
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parcerias sem transferência de recursos podem ser fruto das dificuldades burocráticas 

encontradas para transferir e mesmo gerir recursos recebidos. 

 

Gráfico 2 - Grupos/Empresas por forma de remuneração 

 
Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 

 

Diferentemente dos censos disponibilizados nos anos anteriores, quando os dados 

eram apresentados segundo o ramo de atividade econômica das empresas, pela primeira vez 

são consideradas  as empresas  mencionadas pelos grupos de pesquisa de acordo somente 

com sua natureza jurídica, conforme expresso no Gráfico 3. Aqui, é possível constatar que 

pelo menos 49,9% dos relacionamentos são estabelecidos com empresas atuantes no setor 

privado (dentre eles o setor empresarial privado, o setor privado sem fins lucrativos e o 

ensino superior privado). As empresas pertencentes ao ramo do ensino superior, incluindo 

setor público e privado correspondem a uma grande fatia das empresas mencionadas pelos 

grupos (26,6%). Isto demonstra que é mais comum as interações estabelecidas entre 

universidades que entre universidades e o sistema produtivo. Como mencionado 

anteriormente e indicado pelo Quadro 1, os relacionamentos para a realização de pesquisas 

científica sobrepõem-se sobre as demais, o que pode estar diretamente relacionado ao fato  
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de grande parte dos relacionamentos declarados terem se dado entre instituições de ensino 

superior.  

 

Gráfico 3 - Grupos/Empresas por Natureza Jurídica 

 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 2016). Elaborado pelas autoras. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Os resultados evidenciam uma baixa articulação entre os atores universidade e 

empresa do SNI brasileiro, corroborando com os dados já demonstrados pelo relatório 

Formict 2016 e pelo PINTEC 2014. 

 A prevalência dos grupos de pesquisa do setor público, bem como o posicionamento 

destacado das universidades públicas dentre as que possuem a maior quantidades de grupos 

de pesquisa que declararam possuir relacionamento com empresas evidenciam o 

protagonismo da universidade pública para a produção e difusão de novos conhecimentos, 

apesar dos entraves burocráticos comuns às relações estabelecidas com a esfera pública e às 

distintas “linguagens” adotadas entre os setores público e privado. Espera-se que a  
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perspectiva de avanços com a promulgação do Marco Legal de Inovação possa mitigar 

alguns dos entraves que emergem da interação entre ICTs públicas e o setor produtivo. 

Por outro lado, o predomínio de interações entre instituições de ensino demonstra 

que há um gargalo ainda maior de interação entre universidades e o setor produtivo. A 

baixa interação, contudo, não constitui um indicativo de que não há campo de atuação para 

um esforço colaborativo entre esses dois agentes. Absorção tecnológica, treinamento de 

recursos humanos e o estabelecimento de um diálogo mais efetivo das universidades com o 

sistema a fim de desenvolver pesquisas aplicadas às demandas regionais são alguns dos 

aspectos que podem ser aprimorados sem entrar na seara do desenvolvimento de alta 

tecnologia.  

 Do ponto de vista dos SRIs, apesar do percentual de interação entre grupos de 

pesquisa e empresas terem preservado uma certa proximidade em termos percentuais, 

conforme apontado na discussão, as razões para o posicionamento ligeiramente elevado da 

região Centro-Oeste demanda maior investigação em pesquisas futuras. 
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ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA: UNA PROPUESTA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA ATRAVES DE LA AGRICULTURA URBANA 

VERTICAL 

 

ERRADICATION OF EXTREME POVERTY: A PROPOSAL FOR FOOD SECURITY 

THROUGH VERTICAL URBAN AGRICULTURE 

 
Cristian Orlando Avila Quiñones46  

Zulma Lorena Duran 47 

Waldecy Rodrigues48 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2- Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

 
Resumen:Esta investigación presenta como estrategia más importante de seguridad 

alimentaria y cohesión social para erradicar la pobreza extrema; la agricultura urbana 

vertical. Para ello se implementó una huerta urbana vertical en la ciudad de Bogotá 

(Colombia), la cual es: orgánica, armoniza estéticamente con el entorno arquitectónico de la 

edificación, aprovecha espacios verticales subutilizados, tiene un fácil manejo de riego, 

manejo fitosanitario y control de plagas, que permiten una plantación de diversidad de 

especies aromáticas y hortalizas. Con el sistema funcionando se tiene una densidad de 

plantación de 30 plantas por metro cuadrado, lo que permite una productividad entre 7 a 

10kg/m2, lo cual no solo satisface la demanda del hogar, sino que también permite una 

producción excedente disponible para su venta y/o uso comunitario. La inversión inicial se 

recupera después del segundo año, pero la estructura instalada tiene una vida útil mayor a 5 

años.  Por ende, se presenta la Agricultura Vertical como propuesta para contribuir a 

garantizar los tres elementos esenciales de la Seguridad Alimentaria: Disponibilidad de los 

alimentos, acceso a los mismos y la estabilidad o sustentabilidad y de esta forma erradicar 

la pobreza extrema. 

 

Palabras Claves: Pobreza extrema. Agricultura vertical. Seguridad Alimentaria.  
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Abstract: This research presents as the most important strategy of food security and social 

cohesion to eradicate extreme poverty; vertical urban agriculture. To this end, a vertical 

urban garden was implemented in the city of Bogotá (Colombia), which is: organic, 

harmonizes aesthetically with the architectural environment of the building, takes 

advantage of underutilized vertical spaces, has an easy irrigation management, 

phytosanitary management and control of pests, that allow a planting of diversity of 

aromatic species and vegetables. With the system in operation, there is a plantation density 

of 30 plants per square meter, which allows a productivity between 7 to 10 kg / m2, which 

not only satisfies the demand of the home, but also allows an excess production available 

for sale and / or community use. The initial investment is recovered after the second year, 

but the installed structure has a useful life of more than 5 years. Therefore, Vertical 

Agriculture is presented as a proposal to contribute to guarantee the three essential elements 

of Food Security: Availability of food, access to food and stability or sustainability and thus 

eradicate extreme poverty. 

 

Keywords: Extreme poverty. Vertical agriculture. Food safety. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los flagelos que azota la humanidad y aun se encuentra sin erradicar es la 

pobreza. Según el informe Global Monitoring Report del Banco Mundial - BM y Fondo 

Monetario Internacional - FMI, (2016), 702 millones de personas viven en condición 

de extrema pobreza, representando el 9,6% de la población mundial 49 . La cual está 

distribuida en cada continente, según su población que vive con menos de 1,9 USD; África 

Subsahariana con el 35,2%, Asia Meridional con el 13,5%, América Latina y el Caribe con 

el 5,6%, el Este de Asia y Pacifico con el 4,1% y en Europa y Asia Central es de 1,7%.  

No obstante, para América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL,2015), en su informe “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación 

de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina”, evidencia 

que en la región se incrementaron las personas que viven en un nivel de pobreza e 

indigencia como no pasaba desde 2011, donde Colombia es el octavo país más pobre de 

América Latina, por encima de Panamá (26%), Ecuador (25,6%) y Venezuela (31,6%) y en  

 

                                                 
49 Sin embargo, esta situación es el resultado de un trabajo arduo de políticas internacionales en pro de la 

reducción de la pobreza. Dado que en 1990 esta situación afectaba al 37,1% de la población mundial (1.900 

millones de personas) y en 25 años se ha reducido el porcentaje en un 27,4%. 
 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report
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contraste, está por debajo de Honduras (60%), Guatemala (54%), México (52,3%) y Bolivia 

(45%). 

Dicha afirmación se soporta bajo el estimado del BM de que una persona con 

ingresos menores a 2,5 USD diarios está en la extrema pobreza, es decir el 32,7% de 

población pobre.           Según el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social de 

Colombia (DPS), la coyuntura es clave, dado que se trata de sacar de esta condición a 8 

millones de personas (alrededor de la población total de Bogotá), (DANE, 2018).  

Para ello, en Colombia se debe contar con programas que no solo ofrezcan subsidios 

monetarios, también deben existir programas de inclusión productiva y seguridad 

alimentaria para garantizar gran parte de los requerimientos de la población, y así, impedir 

a estos ciudadanos caer de nuevo en tal condición.  

Estos programas de seguridad alimentaria, han sido enfocados a las comunidades 

rurales, en gran parte porque en las ciudades capitales en el sector urbano podría carecerse 

de tierra y/o porque la población urbana, en su total ajetreo del día a día, no estaría 

dispuesta a cultivar dentro de su hogar y menos a dedicarle varias jornadas para dicha labor. 

Sin embargo, al mejorar las condiciones antes mencionadas se desarrollaría una 

estrategia de seguridad alimentaria en las comunidades urbanas capitalinas, teniendo en 

cuenta la variedad de propuestas adelantadas de agricultura urbana en el territorio nacional 

y desde el 2008 la inclusión de la técnica de construcción de jardines verticales de Patric 

Blanc50.  

La técnica de jardines verticales para la agricultura urbana en Colombia ha generado 

varios aportes a la literatura, donde se describen asuntos como los sustratos, las plantas y 

los materiales necesarios para su construcción, entre otros. Dos instituciones lideran las 

investigaciones en el área y son el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) y el Jardín Botánico de Medellín (Jardín Botánico de  

                                                 
50 La técnica patentada por Patrick Blanc de construcción de jardines verticales (Blanc, 

2008) se ha difundido por el mundo, especialmente a partir del año 2008. Cuando la patente 

fue liberada, muchas empresas surgieron con la finalidad de replicar esta técnica. Una gran 

variedad de plantas de origen tropical ha sido objeto de experimentos para este tipo de 

cultivos, por ejemplo, la mediterránea, africana y oriental, y dentro de las familias más 

utilizadas están la Araceae, Bromeliaceae, Begoniaceae, entre otras. 

https://www.dinero.com/noticias/departamento-para-la-prosperidad-social-dps/770
https://www.dinero.com/noticias/departamento-para-la-prosperidad-social-dps/770
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Medellín, 2013). Sin embargo, las experiencias realizadas por estas instituciones, las 

cuales incluyen bolsas tubulares, los montajes en botellas PET, tubería PVC u otras 

estructuras plásticas (Navarro & Torres, 2012) no brindan la misma belleza paisajista que 

un jardín vertical. Así como también no poseen las ventajas de su peso liviano y sistemas 

automáticos de irrigación. 

De esta forma, este proyecto se propone combinar los principios y conceptos como 

la hidroponía y la agricultura ecológica, para diseñar y construir una huerta vertical liviana 

(con características de belleza y estética) donde pueda ser cultivada una gran variedad de 

plantas aromáticas y hortalizas con el objetivo principal de suplir el autoconsumo y 

posteriormente, generar los excedentes de producción para la venta51.   

  

METODOLOGIA  

 

Zona de estudio 

 

La huerta fue instalada en la zona norte de la ciudad de Bogotá (Colombia) Véase el 

mapa 1, en un espacio exterior, con orientación nor-occidental. De acuerdo con el Instituto 

de Estudios Ambiéntales de Colombia, las características climáticas para esta localidad son 

una temperatura media de 14 °C, la humedad relativa es de 80%, el brillo solar está en 

promedio en 1400 horas, la precipitación tiene un régimen bimodal y tiene un valor 

promedio de 950 mm/año (IDEAM; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Acorde a experiencias de otros países donde también se han impulsado la agricultura vertical (Schonwald & 

Pescio, 2015) y el manejo sostenible de plagas y enfermedades (IPES; RUAF Foundation; FAO, 2010). 
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Mapa 1 Colombia y su capital Bogotá. 

 
Fuente: Adaptado IGAC con Datos DANE, 2018. 

 

Diseño 

El sistema albergo 12 especies diferentes, seis tipos de hortalizas (lechuga, rúgula, 

perejil, cilantro, apio y espinaca) y seis tipos de aromáticas (ruda, toronjil, menta, albahaca, 

salvia y tomillo), las cantidades y convenciones de observan en la TABLA I. Siguiendo 

principios de la agricultura ecológica se incluyeron especies con propiedades insecticidas o 

nematicidas, fungistáticas o antimicrobianas como la albahaca (Ocimun basilic) (Cardoso-

Ugarte & Sosa-Morales, 2012), la salvia (Salvia officinalis L), la menta (Mentha piperita L) 

y el tomillo (Thymus vulgaris L) (Ramirez, Gómez, Cotes, & Ñustez, 2010).  Las 

cantidades y convenciones son presentadas en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Unidades de plantas por especie y convenciones. 

 
Fuente: Los autores 2018. 

 

Estas especies también fueron organizadas de acuerdo con su ciclo vegetativo de 

modo que las cosechas más rápidas quedaran localizadas en los extremos y la conformación 

del diseño fuera realizado por el contraste de los colores, véase la figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de plantas conforme su ciclo vegetativo. 

 
Fuente: los autores 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie / cantidad convención

Lechuga 20 L

Rúgula 15 Rg

Perejil 15 P

Cilantro 20 C

Apio 20 Ap

Espinaca 15 E

Ruda R

Toronjil Tr

 Albaca Al

Menta M

Sálvia SI

Tomillo T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

C T T T Al C C C C T C C C T C C C C Al T T T C

L C L P Al Ap C C P M Ap L Ap M P C C Ap Al P L C L

L L Sl P E Ap Ap R P Sl L C L Sl P R Ap Ap E P Sl L L

Rg Rg P Tr L P E M P Ap Tr P Tr Ap P M E P L Tr P Rg Rg

Rg E Rg Tr L Rg Rg M Rg L Ap

R

g

Ap L Rg M Rg Rg L Tr Rg E Rg

Rg Rg E Tr L E Ap E E L Ap E Ap L E E Ap E L Tr E Rg Rg



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. 

 

 
426 

 

 

Construcción 

Las dimensiones de la huerta fueron 3.9m de largo por 1.1m de alto, y un área de 

4.3m2.  El número de plantas sembradas fue de 138, lo que arrojó una densidad de 

plantación de 32 plantas por metro cuadrado, lo cual es mucho mayor a las huertas 

verticales comúnmente construidas en las experiencias nacionales y más cercano a lo que 

recomienda la literatura para los jardines verticales, entre 30 y 45 plantas/m2 (Singular 

Green, 2015) y para sistemas hidropónicos (Rosas, 2009).  

El sistema estuvo compuesto de una estructura de soporte en perfil omega de acero 

galvanizado anclado a la superficie vertical con pernos, láminas impermeables y geotextil 

(las fotos del sistema no están disponibles debido al proceso de depósito de patente). 

El sistema de irrigación, esquematizado en la figura 2, consiste en un circuito de 

recirculación de agua en el cual hay goteo de agua sobre el cultivo y el exceso es recogido 

en una canaleta metálica. Esta canaleta posee una bomba sumergible encargada de 

direccionar el flujo del agua hasta un tanque de almacenamiento. La bomba de la canaleta 

es activada por un temporizador y desactivada por un sensor de nivel. El tanque de 

almacenamiento además de ser alimentado por el agua de recirculación también puede ser 

alimentado por agua de la red de acueducto de la ciudad. El agua proveniente del acueducto 

es regulada por una electroválvula que es activada y desactivada según el sensor de nivel 

instalado en el tanque. Tanto la cantidad cuanto los periodos de aspersión de agua son 

programados por otro temporizador ligado a la bomba sumergible localizada en el fondo 

del tanque.  En la salida del tanque de almacenamiento fue instalado un filtro de anillo, para 

garantizar que el agua de irrigación llegue libre de impurezas y de los residuos sólidos más 

gruesos, para nuevamente ser aspergida sobre el cultivo. 

 

Figura 2.  Diagrama de flujo del Sistema de Recirculación de agua. 

 
Fuente: Los autores 2018. 
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El sustrato utilizado fue la cascarilla de arroz lavada con agua corriente y 

desinfectada con hipoclorito de sodio al 0,2%, posteriormente, se mezcló con un bajo 

porcentaje de compost, para garantizar un mínimo de retención de humedad, pero con buen 

drenaje del agua excedente. Cinco gramos de micorrizas también fueron aplicadas al 

sustrato por planta sembrada, lo cual ayudo a la fijación de nitrógeno atmosférico. 

 

RESULTADOS 

 

Producción Agrícola 

 

Con el sistema construido en este proyecto, para una densidad de 30 plantas/m2 se 

tuvo una producción promedio de 7 a 10kg/m2.  Es decir, para el total del área de la huerta 

vertical de 4.6m2, la producción es alrededor de 40Kg. Si tenemos en consideración que en 

un año el jardín puede producir hasta 10 cosechas de hortalizas, entonces la producción 

total seria de 400Kg al año.  En las fotografías de las figuras 3 y 4 son presentados los 

jardines verticales al inicio y después de un mes de cultivo, respectivamente, 

 

Figura 3. Huerta al inicio del cultivo en agosto de 2016. 

 
Fuente: los autores 2016. 
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Figura 4. Huerta después de 1 mes de inicio del cultivo en septiembre de 2016. 

 
Fuente: Los autores 2016. 

 

Durante el primer mes de instalada la huerta se lograron cosechas de lechuga, 

rugula, cilantro y perejil, algunas plantas aromáticas también permitieron ser aprovechadas 

de forma parcial como la albahaca, la menta y el toronjil.  A partir del segundo mes fue 

posible cosechar el apio, tomillo, salvia y espinaca. Estos primeros resultados muestran la 

oportunidad de producir estas plantas aromáticas y hortalizas de forma permanente, con 

posibilidad de 10 cosechas anuales. El rendimiento obtenido fue alto, sin embargo, debido a 

que la huerta contiene una diversidad razonablemente alta de especies (hasta 10 especies 

diferentes por metro cuadrado cultivado), este podría haber sido mayor. 

 

Mantenimiento del sistema 

 

Los sistemas verticales requieren dos tipos de mantenimiento, por un lado, el 

relacionado con la nutrición y la salud vegetal y, por otro lado, los relacionados a la 

estructura instalada. 

El manejo fitosanitario para esta huerta fue netamente orgánico, lo que garantizó la 

inocuidad de los alimentos y una mayor confianza y apreciación de los beneficios de la 

agricultura urbana. Desde la instalación del sistema, microorganismos benéficos fueron 

utilizados, como micorrizas mezcladas con el sustrato previo a la siembra; posteriormente 

se rociaron las plantas con soluciones de microorganismos eficientes, que ayudan a 

fortalecer el sistema inmunológico de las plantas, mejorando la capacidad fotosintética y 

ayudando en la absorción de nutrientes (BID; OISCA Uruguay, 2009).  
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La infestación de plagas fue mínima, gracias al manejo integrado y sostenible de 

plagas y enfermedades complementario a los tratamientos ya descritos. Por ejemplo, 

algunos fungicidas orgánicos a base de azufre e insecticidas orgánicos cuyo ingrediente 

activo fue la azadiractina (Azadirachta indica A. JUSS.), que inhibe el crecimiento de 

insectos e impide el ataque de estos en la huerta.  (Esparza-Diaz, et al., 2010) también 

fueron utilizados. 

El mantenimiento de la estructura consistió en la limpieza de la canaleta de drenaje 

y de las bombas de riego y recirculación, limpieza de filtro de anillas y limpieza total de 

tanque de almacenamiento de agua cada 6 meses, a fin de evitar las incrustaciones debidas 

a la dureza del aguan, pues esta posee altas concentraciones de metales pesados y sales. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Comparación con los Sistemas convencionales de agricultura urbana 

Gómez, (2014) relata experiencias sobre aspectos de la producción de hortalizas en 

la agricultura urbana (AU), allí se dice que, para la mayoría de las hortalizas, con excepción 

del tomate, la AU tiene mayores rendimientos que los sistemas productivos en zonas 

rurales. Para la lechuga se reporta 1.6kg/m2, 3kg/m2 para el repollo, 6 kg/m2 para la acelga, 

1.9kg/m2 para la arveja y 10.4kg/m2 para la papa. Con el sistema construido en este 

proyecto, para la lechuga el rendimiento fue mayor, probablemente debido a la densidad de 

plantación utilizada. 

Finalmente, reportes encontrados en la literatura muestran que la producción de la 

AU es similar a la obtenida en este trabajo, con los valores entre 7 y 11 cosechas para 

cultivos hidropónicos (Marulanda, 2007 apud Cantor, 2009).  
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Factibilidad económica de la huerta vertical 

 

El costo total del sistema se distribuye en un 60% en los costos de materiales y el 

40% en la mano de obra requerida para su diseño e instalación, cuando este servicio es 

tercerizado. Bajo este esquema el costo promedio de inversión inicial por metro cuadrado 

de huerta vertical es de $63,20USD52. Los costos de operación y mantenimiento son de 

4USD/m2 al mes, siendo el 56% mano de obra, 25% de fertilizantes, un 11% de 

bioinsumos, el 1.7% corresponde al gasto de agua para vivienda estrato socioeconómico 3 

en la ciudad Bogotá.   

Teniendo en cuenta los costos de operación de la huerta, el costo de producción de 

cada hortaliza es aprox. de $0.14 USD, valor similar al encontrado por Cantor (2009) de 

0.10 USD. Según el Plan Hortícola Nacional, en Colombia el promedio de consumo anual 

de hortalizas es de 37 kilogramos (Corporación Colombia Internacional, 2007), lo que 

equivale a un consumo promedio de 3,1kg al mes, esto en términos monetarios corresponde 

a un valor entre 1.5USD y 3.6USD que una persona puede gastar al mes. Si este valor fuera 

comparado con los $4USD que cuesta producir 30 plantas en un metro cuadrado de una 

huerta vertical, el beneficio económico es alto, con la ventaja de una fuente de alimentos 

mucho más variada y saludable, sin precisar se dislocar ya que el cultivo está en casa.  

Dado que la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es 

un problema de acceso a ellos, el cual puede solucionarse con la gama de posibilidades de 

cultivo gracias a la agricultura vertical. 

La huerta vertical construida tiene una ventaja muy evidente que es el excedente de 

producción alrededor de las ⅔ partes de lo cosechado, ya que por el tamaño de la huerta se 

produce mucho más de lo que la familia beneficiada consume. Eso quiere decir, que podría 

haber un ingreso mínimo entre 10 y 20USD al mes por la venta de hortalizas orgánicas 

(producidas por m²), pues de 20 a 40 de las unidades producidas pueden ser vendidas. 

Las tablas 2 - 5 presenta los costos de producción y las utilidades para cada m² 

cultivado. Allí se evidencia que podría generarse una entrada de ingresos que garantizaría  

                                                 
52 Tasa de cambio 1USD = $2.951,32 Promedio año 2017. 
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cierta estabilidad y sin intermitencia, dado que a mayor cantidad de m² cultivados los costos 

de producción son reducidos por m² adicional y aumenta los kilogramos de producto, 

generando mayor superávit.  Ahora bien, esto es teniendo en cuenta que el escenario es aún 

conservador, con solo 8 cosechas al año, de 10 que referencian todos los estudios 

encontrados en la literatura (Marulanda, 2007 apud Cantor 2009). 

 

Tabla 2. Costos de producción por metro cuadrado cultivado. 

 
*Los costos de inversión inicial se presentan anuales, lo cual incrementa exageradamente el costo anual, es de 

esperar que esta inversión se recupere en 2 años, o sea el capital semilla de una política Estatal. 

Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

Tabla 3. Producción esperada y obtenida. 

 
Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

Teniendo en cuenta la producción obtenida mes (8kg) y el consumo personal al mes 

(3,1kg), el excedente de producción para la venta mes por m² es de 4.9kg y que el costo 

promedio de kg de hortalizas es de $ 4.000 pesos ($ 1,35 USD) según Corabastos SA., 

tenemos: 

 

 
 

Tabla 4. Excedentes de producción y precio de venta. 

 
Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

 

 

 

$ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US

222.000 75   432.000 146 630.000 213  722.000 245  792.000 268,35 

mes 9.600     3     10.200   3     10.800   4      11.400   4      12.000   4,07     

año 115.200 39   122.400 41   129.600 44    136.800 46    144.000 48,79   

337.200 114 554.400  188  759.600  257  858.800  291  936.000  317,15  

1m² 2m² 3m²

Costo Total Anual

COSTO

Inversion Inicial*

Operación y 

mantenimiento

4m² 5m²

mes

año

mes 8 Kg 16 Kg 25 Kg 32 Kg 40 Kg

año 96 Kg 192 Kg 300 Kg 384 Kg 480 Kg

Kilogramo 

Producido Esperado

Producción 

Promedio Obtenida 

28 - 40 Kg 35 - 50 Kg

Densidad por planta 60 90 120 150

168 - 240 Kg 252 - 360 Kg 336 - 480 Kg 420 - 600 Kg

14 - 20 Kg 21 - 30 Kg7 - 10 Kg

84 - 120 Kg

30

Mes 3,1

año 37

Consumo personal  

promedio por kilogramo

Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US

Mes 4,9 19.667   7     12,9 51.667   18   21,9 87.667      30   28,9 115.667    39   36,9 147.667    50,03   

año 59 236.000 80   155 620.000 210 263 1.052.000 356 347 1.388.000 470 443 1.772.000 600,41 

Excedentes de Produccion Ex

Kilogramo promedio de 

excedentes

1m² 2m² 3m² 4m² 5m²
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Por ende, la posible utilidad neta tiene en cuenta el resultado de excedentes del cultivo para 

la venta, el costo de operación mensual y el costo de inversión inicial se financia a 2 años. 

 

Tabla 5. Posible utilidad Neta por la venta de Hortalizas. 

 
Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la producción, excedentes del cultivo de Aromáticas y su 

posterior comercialización, donde el precio promedio (Mínimo Ponderado) es de $ 20.000 

pesos ($ 6,77 USD) por 1Kg, según Corabastos SA., tenemos: 

 

Tabla 6. Excedentes de producción y precio de venta. 

 
Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

Tabla 7. Posible utilidad Neta por la venta de Aromáticas. 

 
Fuente: Los autores enero de 2018. 

 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE, 

2018), en su boletín técnico de Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional, presento 

sus tres indicadores de pobreza; Pobreza monetaria, pobreza extrema y Pobreza 

multidimensional.  

Con respecto a la pobreza monetaria, que mide el costo per cápita (por persona) que 

garantiza una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios para dejar de ser 

considerado pobre a nivel nacional, el país ha mejorado, pasando de una tasa de 37,2% en 

2010, a 26,9% en la última medición, correspondiente a 2017.  Y teniendo en cuenta que el 

Salario Minimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) nacional en 2017 fue de 249,96 USD, 

se encuentra que una persona con 84,92 USD al mes estaria fuera de la pobreza monetaria.  

Es decir, que una persona con 2,83 USD al día puede adquirir lo necesario para salir de la  

$ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US

Mes 10.067   3     41.467   14   76.867   26    104.267 35    135.667 45,97   

año 120.800 41   497.600 169 922.400   313  1.251.200    424  1.628.000    551,62 

5m²
Posible Utilidad Neta

Posible Utilidad Neta 

sin Costo de Inversion 

Inicial

1m² 2m² 3m² 4m²

Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US Ex $ pesos Col $ US

Mes 4,9 98.333   33   12,9 258.333   88     21,9 438.333    149    28,9 578.333    196    36,9 738.333    250,17 

año 59 1.180.000    400     155 3.100.000    1.050  263 5.260.000   1.782 347 6.940.000    2.351 443 8.860.000   3.002,05   

Excedentes de Produccion Ex

Kilogramo promedio de 

excedentes

1m² 2m² 3m² 4m² 5m²

$ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US $ pesos Col $ US

Mes 88.733   30   248.133 84    427.533 145  566.933 192  726.333 246,10   

año 1.064.800 361 2.977.600 1.009  5.130.400 1.738 6.803.200    2.305 8.716.000    2.953,25   

5m²
Posible Utilidad Neta

Posible Utilidad Neta 

sin Costo de Inversion 

Inicial

1m² 2m² 3m² 4m²

https://www.dinero.com/noticias/pobreza/167
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pobreza. Sin embargo, si un hogar tiene mas de un miembro, por ejemplo 4 y solo un 

aportante con su SMMLV (en otras palabras, un ingreso total familiar de 249,96 USD vs 

gasto familiar de 339,67 USD), la familia requeriria de 89,7 USD adicionales para no 

encontrarse en pobreza.  

Ahora bien, en cuanto a la pobreza extrema, el indicador pasó de 12,3% en 2010 a 

7,4% en 2017, evidenciando que, si una persona tiene un ingreso alrededor de 39,6 USD al 

mes, se encuentra en la llamada "Indigencia", situación que ocurre cuando los ingresos tan 

solo dan para reproducir la Fuerza de Trabajo.  Eso significa que alguien por debajo de 1,32 

USD diarios se considera en esta precaria situación.  Es decir, un hogar compuesto por 4 

personas se clasifica como pobre extremo si su ingreso total está por debajo de 157,68 

USD. En las cabeceras este valor fue $164,55 USD, en los centros poblados y rural disperso 

134,29 USD, en las trece áreas 165,33 USD y en las otras cabeceras 163,42 USD. 

Finalmente, la pobreza multidimensional que tiene en cuenta cinco aspectos 

determinantes en la calidad de vida, como lo son las condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y el acceso a los servicios públicos 

domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, 

y son considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los 

indicadores. En 2010 mostraba un indicador de 30,4% y en 2017 bajo al 17%.  En otras 

palabras, este índice evidenció que el 17% de la población colombiana carece de gran parte 

de los indicadores mencionados anteriormente. 

Tabla 8.  

 
Fuente: DANE 2017, cálculos propios 

 

Moneda
$ pesos 

Colombianos
USD

SMMLV 737.717 249,96     

Pobreza 

Monetaria 
250.620 84,92        

Linea de 

Pobreza 

Extrema

116.330 39,42        

Salario Minimo Mensual Legal 

Vigente - SMMLV en Colombia 2017
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En este orden de ideas, al contrastar las informaciones contenidas en las Tablas 5 y 

7 de Costos de produccion e utilidades con las de la tabla 8 del SMMLV 2017, puede 

concluirse que en Colombia, una persona con 5 m² de cultivo de hortalizas en su hogar, 

gracias a la venta de sus excedentes de produccion no solo garantizaria su propia seguridad 

alimentaria, sino ademas superaria la linea de pobreza extrema individual y la familiar (si 

este es compuesto por 4 personas, que es el promedio nacional y produce aromaticas) e 

inclusive la pobreza monetaria, dado que podria generar $ 46 USD al mes (por cultivo de 

hortalizas) y 246 USD  (por cultivo de aromaticas) vs los 39,42 y 86,75 USD de pobreza, 

respectivamente.  No obstante, estos calculos fueron realizados unicamente para las 

hortalizas (con un escenario de 8 cosechas al año) y un calculo preliminar para las 

aromaticas, porque si tenemos en consideracion los ingresos generados por cualquiera de 

los seis tipos de aromáticas, este ingreso sería realmente mayor.  Dado que por menudeo, el 

promedio de 50grs de aromaticas es de 0,55USD, debido al hecho de que es un mercado 

nuevo y de gran aceptacion internacional (nuestro calculo del precio fue con base al 

promedio ponderado de Corabastos SA-Colombia). 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta experiencia demostró que la agricultura vertical puede ser estéticamente tan 

atractiva como los jardines verticales, con la ventaja de ser productiva desde el punto de 

vista económico y ambientalmente sostenible debido a la implementación de sistemas 

hidropónicos o semihidroponicos y al manejo orgánico y ecológico de las plantas.  

El aprovechamiento de los espacios verticales y el uso de equipos de automatización 

permiten que personas con poco espacio y baja o ninguna experiencia en producción 

hortícola, puedan implementar sistemas de agricultura urbana, garantizando su propia 

seguridad alimentaria, tras estimular los tres elementos esenciales: Disponibilidad de los 

alimentos, acceso a los mismos y la estabilidad económica.  

Una persona a partir del segundo año de cultivo de hortalizas en la zona urbana, 

utilizando en promedio 4 m² de cultivo, puede garantizar su propia seguridad alimentaria, 

aunado a que las utilidades esperadas por la comercialización de los excedentes le permiten 

recuperar rápidamente la inversión inicial y alcanzar una renta libre. 
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Los ingresos básicos fueron calculados con base en el cultivo de hortalizas. Sin 

embargo, los ingresos generados por cualquiera de los seis tipos de plantas aromáticas son 

realmente mayores. El promedio de 50grs de cualquier tipo de aromáticas es de 0,55USD, 

por el hecho de ser un mercado nuevo y promisorio a nivel internacional.  

 La agricultura vertical en las zonas urbanas es una propuesta de Seguridad 

Alimentaria, la cual no solo estimulará los tres elementos esenciales (Disponibilidad de los 

alimentos, acceso a los mismos y la estabilidad económica), también contribuirá a erradicar 

las Líneas de Pobreza tanto extrema como la alimentaria. Ahora bien, dependiendo del 

apoyo gubernamental inclusive podría erradicar la Línea de Pobreza Nacional. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL – 

1995 E 2010 

SPATIAL DISTRIBUTION OF INDUSTRIES IN THE SOUTH OF BRAZIL – 1995 E 

2010 

Daiane M. Gotardo53 

Jefferson A. R. staduto54 

Carlos Dalberto55 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 -  Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

Resumo: Não é de hoje que se conhece a natureza desiquilibrada do processo de 

industrialização, que não ocorre ao mesmo tempo em todas as regiões e nem com a mesma 

intensidade. No Brasil o processo de industrialização é marcado por essas características de 

concentração industrial e posteriormente por uma relativa desconcentração produtiva, em 

que houve um deslocamento de parte dessa atividade que inicialmente se concentrava na 

região Sudeste, sobretudo na Região Metropolitana de São Paulo, para outras regiões do 

país. Apesar da relativa desconcentraçào produtiva, consedera-se que as atividades 

econômicas, sobretudo as indústrias, ainda permancem bastante concentradas 

espacialmente. E, tendo em vista a expressiva migraçào industrial do centro dinâmico do 

país para outras áreas, entende-se que a tendência à concentraçào locacional tenha se 

mantido em uma escala subregional. A concentração e localização industrial aparecem com 

considerável frequência nos trabalhos acadêmicos e, a literatura aponta que existem fatores 

externos às empresas que podem influenciar em sua localização. Com objetivo de 

identificar um padrão com relaçào a distribuição espacial das indústrias, o presente artigo 

investigou como se localizam as indústrias na região Sul do Brasil, a qual destaca-se como 

uma das áreas com maior participaçào na produção industrial nacional. Para tanto separou-

se os setores industriais em dois grandes grupos, o dinâmico e o não dinâmico, e utilizando 

medidas de localização, especialização e análise espacial, observou-se de que a distribuição  
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industrial na região Sul é bastante concentrada e pouco se alterou nos quinze anos 

analisados. 

Palavras-chave: Desconcentração produtiva. Intensidade tecnológica. Distribuição 

espacial. 

Abstract: It is not today that the unbalanced nature of the process of industrialization is 

known, which does not occur simultaneously in all regions or even with the same intensity. 

In Brazil the process of industrialization is marked by these characteristics of industrial 

concentration and later by a relative deconcentration of production, in which there was a 

displacement of part of this activity that was initially concentrated in the Southeast region, 

mainly in the São Paulo Metropolitan Region, to other regions from the country. Despite 

the relative deconcentration of production, economic activities, especially industries, are 

still largely spatially concentrated. Given the significant industrial migration from the 

dynamic center of the country to other areas, it is understood that the trend towards 

locational concentration has remained on a subregional scale. Concentration and industrial 

location appear with considerable frequency in the academic work, and literature indicates 

that there are factors external to the companies that can influence their location. In order to 

identify a pattern with respect to the spatial distribution of industries, this article 

investigated how industries are located in the southern region of Brazil, which stands out as 

one of the areas with the greatest participation in national industrial production. The 

industrial sectors were separated into two large groups, the dynamic and the non-dynamic, 

and using localization, specialization and spatial analysis measures, it was observed that the 

industrial distribution in the South region is very concentrated and little changed in the 

fifteen years analyzed. 

Keywords: Deconstruction of industrial production. Technological intensity. Spatial 

distribution. 

INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização demonstra-se heterogêneo no espaço, não ocorrendo 

simultaneamente em todas as regiões e com a mesma intensidade. É comum que as 

atividades se concentrem em determinadas áreas e, tais concentrações de atividades 

econômicas resultam nas grandes diferenças existentes entre as regiões, sobretudo nas 

desigualdades de distribuição da renda. Essas diferenças não são inerentes a cada Região, 

mas sim fruto de um processo cumulativo que envolve algum tipo de retorno crescente 

(FUJITA, KRUGMAN e VENABLES, 2002). 
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No Brasil o processo de industrialização teve início em meados da década de 1940 e 

ocorreu de forma bastante concetrada na região sudeste, principalmente no estado de São 

Paulo.  Nas décadas de 1970 e 1980, os I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento deram 

novos rumos à industrialização do país, e indústrias que estavam concentradas na região 

Sudeste foram relativamente distribuídas para outras áreas, com destaque para a região Sul, 

a qual mais recebeu indústrias vindas do Sudeste, elevando consideravelmente sua 

participação em relação à indústria nacional (CANO, 2008; STADUTO et al., 2008). 

Muito autores se dedicaram a estudar como as atividades produtivas se distribuem 

espacialmente e quais fatores influenciam sua decisão locacional (MARSHALL, 1985; 

JACOBS, 1969; KRUGMAN, 1990; HENDERSON et al., 1995). Muitos desses autores 

apontam para a existência de fatores externos as empresas, mas internos aos ramos 

industriais, que podem influenciar em sua localização. Esses fatores externos estão 

relacionados a aglomeração produtiva em determinada área, o que cria um ambiente 

favorável as atividades produtivas, inclusive as industriais, ao concentrar mão de obra, 

reduzir custos de transporte, proporcionar mercado consumidor, entre outros aspectos. 

As abordagens relacionadas às economias externas indicam, por um lado, que existe 

certa dependência espacial com relação a localização de atividades produtivas, pois, à 

medida que algumas firmas se instalam em determinada área, acabam atraindo outras 

empresas a se instalarem nesse mesmo local. Por outro lado, dependendo da intensidade da 

aglomeração produtiva, podem surgir alguns fatores que tendem a afastar as firmas dessas 

localidades, como elevados custos de aluguéis e terrenos, congestionamentos, poluição etc. 

São as chamadas economias e des-economias de aglomeração, respectivamente, e suas 

ocorrências dependem do tamanho das aglomerações. As des-economias de aglomeração 

podem ser tão intensas perante as economias que se abre a possibilidade da ocorrência de 

economias de aglomeração líquidas negativas (LEME, 1982; KRUGMAN, 1990; 

GANILARI et al., 2007; CAROD et al., 2009). 

Soma-se a isso as características dos setores industriais, os quais tendem a 

apresentar diferenças em suas decisões locacionais conforme sua natureza. Setores 

industriais mais intensivos em tecnologia buscam fatores locacionais como mão de obra  
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qualificada e insumos mais específicos. Por sua vez, atividades mais tradicionais preferem 

mão de obra abundante e barata. Nesse sentido, além da concentração produtiva 

generalizada, a aglomeração de indústrias de um mesmo setor ou setores correlatos, tendem 

a atrair outras firmas com características tecnológicas semelhantes.  

O presente estudo aborda as economias de aglomeração e analisa a distribuição 

espacial das indústrias na região Sul do Brasil, diferenciando os setores industriais. O 

objetivo é identificar um padrão de localização respondendo algumas questões: como essas 

empresas estão distribuídas espacialmente?  A região apresenta concentração industrial? 

Existe correlação (dependência) espacial no que diz respeito a localização das indústrias no 

Sul do Brasil? 

Estudar a localização para o ramo industrial releva-se importante devido aos 

impactos que pode provocar sobre a economia de um país e o desenvolvimento regional. A 

maior mobilidade espacial do setor industrial em relação aos setores primário e terciário, 

faz com que as políticas de desenvolvimento regional tenham como objeto esse setor e por 

intermédio da instalação ou ampliação de novas plantas industriais, contribuem para a 

redução das disparidades regionais de um país.  

Soma-se a isso o fato de a indústria ser o setor mais importante quanto à produção e 

difusão do avanço tecnológico sobre os demais setores da economia. Tendo em vista que a 

tecnologia é um componente essencial do desempenho das atividades econômicas, gerando 

vantagens que se traduzem em potencial de crescimento para as firmas, elevação da renda e 

até mesmo o desempenho de países e regiões, o setor industrial tem um papel de destaque 

(SCHETTINI, 2010). 
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Economias de aglomeração e localização industrial 

A aglomeração é um o conceito de externalidade espacial desenvolvido por Alfred 

Marshall na década de 1890, e que mais de 100 anos depois perdura como explicação 

fundamental da localização produtiva, do crescimento urbano, da produtividade e do 

investimento. As aglomerações produtivas são consideradas matriz geral para a localização 

das atividades econômicas por gerar externalidades através do relacionamento entre firmas 

e pessoas envolvidas nas atividades correlatas locais, o que estimula a criação, difusão e 

aperfeiçoamento de novas ideias (HICHARDSON, 1981; GLAESER et al., 1992). 

As economias de aglomeração podem ocorrer em diferentes regiões e de maneira 

distinta. A existência de dois tipos de forças influentes na localização das indústrias é 

apontada por Krugman (1990; 1991). Segundo este autor há forças centrípetas e centrífugas 

que interferem na decisão das indústrias quanto a sua localização. As forças centrípetas são 

as que tornam a região concentrada atraente; os fatores centrífugos tendem a afastar as 

indústrias da concentração econômica para regiões interioranas, em que a poluição, 

congestionamentos, altos custos para instalação não impliquem negativamente sobre a 

produção.   

Algumas abordagens sobre economias de aglomeração buscam identificar quais se 

as economias de escala urbanas derivam primariamente da atividade industrial local ou da 

escala geral e da diversidade de todas as atividades econômicas locais, podendo-se 

distinguir duas classes de economias de aglomeração, ambas externas à firma. Essas duas 

classes de economias de aglomeração são conhecidas como economias de 

especialização/localização conhecidas também com Marshall-Arrow-Romer (MAR) e, as 

economias de urbanização/diversificação abordadas por Jacobs, respectivamente 

(GANILARI et al., 2007).  

As economias de especialização estão associadas à aglomeração de uma mesma 

indústria ou indústrias correlatas em determinada Região, proporcionadas pelo aumento da 

escala produtiva e pela transferência de conhecimento (spillorves informacionais) entre as 

firmas. Já as economias de urbanização/diversificação são vantagens proporcionadas pela 

concentração de atividades econômicas em uma região, de diferentes indústrias que não são  
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especializadas, mas sim diversificadas, ocorrendo o transbordamento de conhecimento 

entre elas, facilitando o surgimento de ideias e da inovação (HENDERSON, 1999; 

JACOBS, 1969). 

Alguns autores como Cano (2008) e Lautert e Araújo (2007) apontam que o 

processo de desconcentração produtiva ocorrido no Brasil é marcado pela presença de des-

economias de aglomeração, e contribui para que as indústrias procurassem outros locais 

para sua instalação. Por outro lado, quando as indústrias que migraram da região Sudeste 

passaram a se concentrar em outras regiões, caracterizou-se as economias de aglomeração. 

Alguns trabalhos como os de Pereira e Lemos (2003), Stamm et al. (2010) e Staduto et al. 

2008, apontam que as Regiões Metropolitanas e as cidades médias foram os principais 

lócus das atividades industriais nesse processo.  

Tendo em vista a abordagem da economia de aglomeração e o processo de 

industrialização, o interesse deste trabalho é analisar a distribuição espacial das indústrias 

na Região Sul do Brasil, identificando suas principais concentrações, a localização dos 

grupos industriais e o padrão de localização desses grupos.  

Metodologia  

O presente trabalho realiza uma análise da distribuição espacial das indústrias por 

municípios na Região Sul do Brasil, partindo de dois grandes grupos industriais, o 

dinâmico e o não dinâmico. A Região Sul é composta por três unidades da federação, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui 1.188 municípios, sendo que 399 

pertencem ao Paraná, 496 ao Rio Grande do Sul e 293 a Santa Catarina. 

A principal variável utilizada para esta análise é o número de empregados 

distribuídos por 12 ramos de atividades industriais. Os dados foram coletados a partir da 

base de dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS para os anos de 1995 e 

2010. O período escolhido é considerado um período de relativa estabilidade e de grande 

crescimento para a economia, demonstrado pela variação do PIB da região Sul e do restante 

do Brasil, 22,32% e 461,63%, respectivamente. Apesar da disponibilidades de dados mais  
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recentes (até o ano de 2016), optou-se por limitar a análise para o ano de 2010, dado que os 

anos subsequentes passaram a sofrer os efeitos da crise internacional de 2008. 

Os subsetores da indústria são divididos em dois grupos, indústrias dinâmicas e 

indústrias não dinâmicas, sendo que as indústrias consideradas dinâmicas são mais 

intensivas em tecnologia, enquanto que as não dinâmicas, mas intensivas em mão de obra. 

A Tabela 1 apresenta os dois grupos analisados e seus respectivos ramos de atividades 

industriais. 

 

Tabela 1 – Ramos de atividades industriais classificados em dois grandes grupos, dinâmico 

e não dinâmico 

Indústrias Dinâmicas 

1- Indústria de produtos minerais não metálicos; 

2 - Indústria metalúrgica; 

3 - Indústria mecânica; 

4 - Indústria do material elétrico e comunicações; 

5 - Indústria do material de transporte; 

7 - Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica; 

9 - Ind. química, produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria; 

Indústrias Não Dinâmicas 

6 - Indústria da madeira e mobiliário; 

10 - Indústria têxtil, vestuário e artefatos de tecidos; 

8 - Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares e ind. diversas; 

11 - Indústria de calçados; 

12 - Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico. 

FONTE: RAIS, elaborado pelos autores.  

 

Nas análises dos dados se utilizou medidas de localização e especialização, visto 

que, é interesse do estudo a diferenciação espacial. Haddad (1989) aponta que para o 

conhecimento de padrões regionais de crescimento, ou até mesmo para a formulação de 

políticas de descentralização industrial, a utilização deste tipo de análise é frequente.  Além 

disso, são importantes devido à intenção de eliminar o “efeito tamanho”, o qual segundo 

Lima (2003) surge quando se analisa regiões com tamanhos diferentes, acarretando 

correlações positivas nas informações obtidas.  
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Uma das medidas de localização e especialização utilizadas do estudo foi o 

Quociente Locacional (QL), que indica a concentração relativa de determinado ramo de 

atividade em uma região vis à vis a região de referência, no caso deste trabalho a região 

Sul. Sendo assim, determinada ramo será considerado importante para a região se o QL 

calculado for maior que 1. Quanto maior o QL maior será a especialização da região no 

ramo de atividade em questão (NORTH, 1977; SUZIGAN et al., 2004).  

Outra análise realizada foi a do Coeficiente de Localização (CL) que identifica o 

grau de dispersão relativa das atividades econômicas. Em outras palavras, o CL indica o 

grau de semelhança ou de desvio entre o padrão de localização do respectivo ramo e o 

padrão de localização da grande região. Quanto mais próximo de zero, o setor estará 

distribuído regionalmente de maneira mais uniforme, referente ao conjunto de todos os 

setores (DELGADO; GODINHO, 2002).  

Por fim utilizou-se como método para investigar se uma cidade é diversificada ou 

especializada o indicador conhecido como índice de Hirschman-Herfindahl (HH) ajustado, 

o qual demonstra a variabilidade da especialização produtiva entre as cidades. Esse índice é 

uma derivação do índice de Hirschman-Herfindahl (HH) normal, em que o resultado indica 

a concentração de um determinado setor em uma região j, comparando-a a uma região 

maior. No IHH ajustado o resultado indica a variabilidade da especialização produtiva entre 

regiões, no caso deste estudo entre cidades (FERRERA DE LIMA, 2012; GALINARI et 

al., 2007; HENDERSON, 1999). Ele é obtido através da equação: 

𝐻𝐻𝑖 = ∑ [(
𝐸𝑖𝑗

𝐸𝑖
) − (

𝐸𝑗

𝐸𝑝
)]

2
𝑛
𝑗=1   

Onde: 

𝐸𝑖𝑗= Emprego na cidade i no setor j;  

𝐸𝑖:= Total do emprego industrial na cidade i;  

𝐸𝑗= Emprego nacional no setor j;  

𝐸𝑝= Total do emprego industrial na Região Sul; 

n= 1, 2, 3, ..., 12 são os setores industriais. 
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O IHH ajustado varia entre 0 e 2. Quando o IHH for igual à zero, um município i 

qualquer será considerado perfeitamente diversificado. Quando apresentar seu valor 

máximo, IHH igual a 2, ocorrerá o oposto, o município em questão será totalmente 

especializado. 

As medidas de localização e especialização auxiliam no entendimento e na 

identificação das disparidades regionais mostrando as regiões que merecem maior atenção, 

de acordo com o objetivo do pesquisador. No entanto, não fornecem técnicas estatísticas 

para a análise espacial.   Como forma de corroborar as análises visuais, o presente trabalho 

faz uso da estatística espacial e a análise exploratória de dados espaciais (AEDE) para 

identificar padrões de associação espacial para as variáveis abordadas. 

A AEDE é geralmente utilizada na literatura para análise de variáveis intensivas ou 

espacialmente densas, no entanto este estudo inova ao utilizar como variáveis os índices e 

coeficientes, que resultaram dos indicadores de localização e especialização calculados. 

Como o objetivo deste estudo é, além de identificar como estão distribuídas as indústrias na 

região Sul, analisar o padrão de distribuição e a importância das economias de aglomeração 

nesse processo, a utilização de índices e coeficientes  se mostra relevante ao caracterizar a 

distribuição espacial, os padrões de associação espacial (clusters espaciais), verificar a 

ocorrência de diferentes regimes espaciais, além de identificar observações atípicas.  

Assim, tomando como abrangência geográfica a região Sul do país, em seus 1.188 

municípios, utilizou-se um conjunto de ferramentas de análise exploratória existentes em 

dois Sistemas de Informação Georreferenciada (SIG), o Geoda e o TerraView, os quais 

permitem a estocagem, organização, descrição e análise de dados espaciais.  

A localização das indústrias na região sul 

A partir das análises quanto à distribuição das indústrias dinâmicas e não dinâmicas, 

para cada município da região Sul é possível fazer algumas constatações a respeito. Antes 

disso cabe destacar que alguns municípios não apresentaram informações quanto ao 

número de emprego formal, isso ocorre, pois, as informações de emprego coletadas são 

referentes apenas as atividades industriais e algumas cidades não possuem atividade 

industrial, pelo menos não formalmente. 
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Com relação a distribuição percentual do emprego dinâmico para o ano de 1995 

observou-se que a indústria não é tão representativa para a região Sul, visto que os 

municípios que possuem a maior parte de seus empregos no setor dinâmico são minoria. 

Aproximadamente 488 cidades tem até 34% do emprego no setor dinâmico, 183 possuem 

até 67% e apenas 114 tem mais que 67% do emprego total da cidade no setor dinâmico. 

Grosso modo, a maior parte das cidades concentra até 34% de seus empregos na indústria 

dinâmica, ou seja, é o setor não dinâmico o que mais emprega nessa região.  

No ano de 2010 a análise não revelou mudanças relevantes. O número de cidades 

que concentram mais que 67% de seus empregos no setor dinâmico aumentou de 1995 para 

2010, passando de 114 para 159. Ainda são maioria as cidades que concentram até 34% do 

emprego no setor dinâmico, 581 municípios. Além disso, o número de cidades com estas 

características aumentou no período, devido principalmente a emancipação de pequenos 

distritos, que geralmente concentram seus empregos no setor não dinâmico. 

Apesar da análise da distribuição percentual do emprego revelar que a indústria não 

dinâmica possui a maior parte dos empregos na região Sul, levando a crer que essa região é 

relativamente tradicional, não é possível afirmar que a mesma não possua considerável 

número de empregos também para a indústria dinâmica. Foram realizadas outras análises 

que levam o efeito escala em consideração, uma delas é o Quociente Locacional. 

A partir da análise do QL para o ano de 1995, observou-se que os municípios em 

que a indústria dinâmica é considerada concentrada/especializada são minoria. Dos 1188 

municípios analisados, excluídos 400 municípios por não apresentarem informações quanto 

ao número de empregos industriais para o ano de 1995, 528 cidades apresentaram um QL 

menor que 1 e, apenas 262 cidades, QL acima de 1. Portanto, na maioria das cidades as 

atividades consideradas dinâmicas não são muito expressivas, ou não são consideradas 

atividades básicas para esses municípios.  

Para as indústrias dinâmicas no o ano de 2010, tanto o número de municípios com 

QL maior que 1 quanto o número de municípios com QL menor que 1 aumentaram. Isso se 

deveu, em parte, a criação de novas cidades, que não eram emancipadas no ano de 1995. 

Além disso, em um período de 15 anos pode ter havido a instalação de indústrias em 

cidades que antes não possuíam nenhuma. Todavia, a predominância de cidades com QL  
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menor que 1 para a indústria dinâmica, vista em 1995, permanece para 2010. 

Aproximadamente 670 cidades apresentam QL menor que 1 para a indústria dinâmica no 

ano de 2010, e 326 apresentam QL maior 1, sendo o setor dinâmico considerado básico 

para estes municípios. 

Quanto às indústrias não dinâmicas ocorre o oposto. As cidades com QLs maiores 

que 1 são maioria, cerca de 730 cidades, indicando maior concentração de empregados 

neste setor. Isso pode ser explicado pelo fato de a região Sul possuir um elevado número de 

municípios, sendo que a maioria deles é de pequeno porte. Esses municípios geralmente 

possuem escassa mão de obra qualificada, um dos recursos indispensáveis para as 

indústrias dinâmicas, mas não tão relevante para as indústrias não dinâmicas, que muitas 

vezes são atraídas para tais municípios em busca de mão obra barata, dentre outros fatores.  

É importante ressaltar que o fato de uma determinada atividade ser considera básica 

para uma cidade, não elimina a possibilidade de a mesma cidade ter outros setores básicos. 

Uma cidade pode ser considerada até mesmo multiespecializada por apresentar diversos 

setores importantes. No caso deste trabalho, nenhuma cidade, para o ano de 1995, 

apresentou QL superior a 1 para indústria dinâmica e não dinâmica simultaneamente. Os 

QLs do setor não dinâmico para 2010 apresentaram comportamento parecido com os de 

1995. O número de municípios com QL menor que 1 foi de 301, e 834 cidades 

apresentaram QL maior que 1. 

Complementando a análise do Quociente Locacional tem-se o índice de Hirschman-

Herfindahl ajustado que irá indicar se uma cidade é diversificada ou especializada para o 

total das atividades analisadas. Com essa análise é possível revelar padrões locacionais para 

as indústrias dinâmicas e não dinâmicas, isto é, se é a diversidade ou a especialização 

produtiva das cidades que influencia na localização das indústrias como atestam as teorias 

da especialização/localização e diversificação/urbanização. A especialização no caso do 

IHH sugere que a Região não possui muitas indústrias, é uma análise diferente da 

especialização sugerida pelo QL, a qual é referente à especialização específica de algum 

setor analisado, comparado a região de referência, Sul. 

No que se refere ao IHH para os dados de 1995 a maioria das cidades, 

especificamente 509 cidades, são consideradas diversificadas de acordo com os resultados 

do IHH, e apenas 179 municípios possuem IHH que indica maior especialização. A  
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predominância de cidades diversificadas permaneceu para o ano de 2010, 690 cidades, e 

336 cidades obtiveram um IHH que as considerou mais especializadas. 

A partir da análise do Quociente Locacional e do IHH é possível fazer suposições 

de que as cidades cujo resultado do QL é importante para as atividades dinâmicas 

coincidem com as cidades que apresentaram maior diversificação. As cidades que 

compreendem as regiões metropolitanas e as que fazem parte da suas áreas de influência 

apresentam estas características. Tendo em vista que as atividades do setor dinâmico são 

mais desejadas do que as do setor não dinâmico, devido à sua característica de maior 

intensidade tecnológica, a abordagem de Jacobs (1969) tem aderência, a qual sugere que é a 

diversificação das atividades econômicas e não a especialização, as propulsoras para que 

ocorra crescimento econômico.  

No entanto cabe ressaltar que o fato de a maioria das cidades se revelarem mais 

diversificadas do que especializadas de acordo com os resultados do IHH, pode não 

significar necessarimente que elas possuam um grande e variado número de atividades 

produtivas. pode estar atrelado à característica desses municípios. Os municípios da região 

Sul são em grande parte municípios pequenos e com baixo número de empregos 

distribuídos entre as poucas atividades industriais presentes nesses locais, apresentando 

resultados baixos para o IHH e sendo considerados diversificados. Portanto, não é possível 

afirmar que todos os municípios que se mostraram diversificados de acordo com o IHH 

possuem necessariamente elevado grau de emprego para o setor dinâmico. Mas é possível 

constatar que as cidades que possuem elevado QL ou nível de emprego dinâmico são, via 

de regra, diversificadas.  

Outra medida utilizada neste trabalho foi o Coeficiente de Localização. Essa medida 

permite identificar o grau de dispersão relativo das indústrias analisadas e definir aquela 

que possivelmente teria menor disposição à concentração espacial. O CL pode variar entre 

os limites 0 e 1, quanto mais próximo de zero o setor estará distribuído regionalmente de 

maneira mais uniforme, se mais próximo de 1 indicará que o setor apresenta um padrão de 

concentração regional maior do que o do conjunto de setores analisados. O Gráfico 1 traz a 

tendência de convergência ou dispersão dos empregos nas indústrias analisadas para a 

região Sul do Brasil, nos anos de 1995 e 2010. 
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Gráfico 1 – Coeficiente de Localização (CL) do emprego por ramo de atividade industrial 

na Região Sul, 1995 e 2010 

 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Com os resultados do CL verificou-se que na região Sul, entre 1995 e 2010, a 

Indústria de produtos minerais não metálicos, Indústria metalúrgica, Indústria mecânica, 

Indústria do material elétrico e comunicações e Ind. da borracha, fumo, couros, peles, 

similares e ind. diversas, respectivamente, são as que apresentaram um padrão de 

concentração mais intenso para o período, sugerindo uma interdependência entre esses 

setores, os quais são classificados como dinâmicos. Essa constatação vai de encontro com 

as analises anteriores, de que o setor dinâmico está concentrado em alguns pontos da região 

Sul com eleva interdependência locacional intra setor. 

Os setores correspondentes a Indústria do material de transporte, Indústria da 

madeira e mobiliário, Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica, Indústria têxtil, 

vestuário e artefatos de tecidos e Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 

etílico, mantiveram-se estáveis entre 1995 e 2010, não houve mudanças importantes nos 

valores do coeficiente de localização desses setores. Esses setores, com exceção da 

Indústria do material de transporte, são considerados setores não dinâmicos.  

Os resultados do CL revelaram também que a maioria das indústrias dinâmicas 

apresentaram tendência de concentração, ainda que não sendo muito expressivas, o que 

indica que essas indústrias não estão ocupando novas áreas. O que ocorre é que as 

atividades com menor densidade tecnológica, característica das indústrias não dinâmicas, 

tendem a estar localizadas no interior dos estados e em cidades menores. Isso se deve ao  
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fato de nessas cidades a força de trabalho não ter uma tradição de salários e a mão de obra 

não impor muita resistência para a aceitação de trabalhos, mesmo os pouco remunerados. 

Como na região Sul a maioria das cidades possui essas características, as indústrias não 

dinâmicas são melhor distribuídas e empregam mais que as indústrias dinâmicas. 

As indústrias dinâmicas que são mais intensivas em tecnologia acabam se 

concentrando em poucas áreas, as quais pertencem principalmente as regiões 

metropolitanas. Essas regiões apresentam condições de empregabilidade mais seletivas 

devido as suas características de oferta e da estrutura produtiva, e possuem mão de obra 

mais qualificada.  

Além das regiões metropolitanas, as chamadas cidades médias56 também podem 

apresentar características que atraiam atividades industriais, principalmente as dinâmicas, 

evidenciando possíveis lugares de maior eficiência econômica. Algumas cidades como 

Londrina e Cascavel localizadas no estado do Paraná, e Joinvile situada em Santa Catarina, 

se encaixam nessa classificação de cidades médias e, mesmo não estando situadas nas 

regiões metropolitanas de seus estados, apresentam elevado número de empregos 

dinâmicos, representado por um QL maior que 1, elevado valor para a distribuição 

percentual do emprego e baixo IHH, sendo consideradas diversificadas.  

Nas cidades pequenas prevalecem os setores não dinâmicos, mas os setores 

dinâmicos não são exclusivos das cidades médias e grandes aglomerações. Por exemplo, a 

cidade de São Pedro do Paraná, localizada na região noroeste desse estado, possui poucas 

atividades industriais e é uma cidade pequena, no entanto, tem a Indústria Mecânica como 

predominante na cidade. O QL dinâmico desse município para 2010 foi igual a 2,25, sendo 

a cidade considerada especializada nesse setor vis à vis a região Sul.  

Sinteticamente, as análises apresentadas mais uma vez sugerem a maior 

concentração das atividades dinâmicas em relação as não dinâmicas. O IHH, apesar do 

possível viés gerado por haver na região Sul grande número de municípios com pouco 

emprego para poucas firmas industriais, pode mostrar que as áreas com elevada 

aglomeração industrial geralmente são diversificadas. A análise do CL revelou padrões de  

                                                 
56 Não há um consenso quanto ao intervalo populacional das cidades médias, geralmente 

são consideradas cidades médias as que possuem entre 100 e 500 mil habitantes 
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concentração mais elevados para as indústrias dinâmicas, e as indústrias não dinâmicas 

mostraram-se melhor distribuídas na região Sul. 

 

A distribuição espacial das indústrias dinâmicas e não dinâmicas 

 

Nesta seção são apresentads outros resultados do estudo, confirmando as 

constatações obtidas até o momento por meio da análise exploratória de dados espaciais, ou 

seja, os exames realizados s são examinados por meio de testes estatísticos, aplicando 

especificamente a estatística I de Moran. 

 

Análise Global Univariada 

Como forma de verificar a existência ou não de autocorrelação espacial para as 

indústrias dinâmicas e não dinâmicas na Região Sul, foram realizadas análises de 

correlação espacial. Foi utilizado o I de Moran como estatística de teste para a hipótese 

nula de aleatoriedade espacial, ou seja, de que os valores observados da variável de 

interesse não dependem de sua localização ou que são distribuídos aleatoriamente ao longo 

do espaço (ALMEIDA, 2004). A estatítica I de Moran pode assumir valores positivos e 

negativos, conforme o tipo de correlação espacial existente, a saber, autocorrelação espacial 

positiva e negativa.  

O I de Moran global univariado foi calculado para as variáveis: distribuição 

percentual do emprego e QLs  para os setores dinâmico e não dinâmico e,  o IHH ajustado, 

todas elas para os anos de 1995 e 2010. Esses testes mostram significância estatística de 

similaridade no espaço, não somente utilizando uma análise visual, tal como foi feito para 

as medidas de localização e especialização realizadas. Tomando os valores do I de Moran 

para todas as variáveis, pode-se então rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade espacial, há 

uma similaridade entre os valores das variáveis estudadas e os valores da localização 

espacial. 
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Há evidências de que exista autocorrelação positiva entre as variáveis estudadas, 

mesmo com baixos valores para o I de Moran. Em outras palavras, cidades que possuem 

valores para suas variáveis acima da média são adjacentes a cidades com elevados valores 

para as variáveis ou; cidades que apresentaram valores abaixo da média para as variáveis 

são vizinhas de municípios que também apresentaram valores reduzidos das variáveis. 

Ao analisar as correlações do I de Moran global univariado para a variável 

distribuição percentual do emprego, observou-se que há presença de autocorrelação 

espacial positiva para os setores dinâmicos e também para os não dinâmicos, tanto para 

1995 como para 2010, ainda que pequena. Isso significa que os valores das variáveis de 

determinado município i são influenciados pelos valores das variáveis nos municípios 

contíguos j. 

As associações se revelaram bem parecidas para os setores dinâmicos e não 

dinâmicos, e ambos os setores mostraram uma associação mais forte para o ano de 1995, de 

0,1477 e 0,1191, respectivamente. Os valores do I de Moran para a distribuição percentual 

do emprego dinâmico e não dinâmico foram estatisticamente significantes a 1%, com 

exceção do emprego não dinâmico para o ano de 2010, que foi significante a 10%. As 

variáveis distribuição percentual do emprego dinâmico e não dinâmico perderam força em 

suas associações no decorrer do período.  

Quanto à análise do I de Moran para a variável QL dos setores dinâmico e não 

dinâmico, em 1995 e 2010, verificou-se que existe aucorrelação espacial positiva, apesar de 

pequena, a exemplo do ocorrido com a distribuição percentual do emprego. Em 1995 como 

em 2010, os valores do I de Moran da variável QL dinâmico e não dinâmico foram 

estatisticamente significantes, todos ao nível de 1%. 

A análise com base nos valores do IHH também mostrou uma autorrelação positiva 

entre as variáveis no espaço, e estatisticamente significante aos níveis de 5% e 1% para 

1995 e 2010 respectivamente. Isso indica que regiões mais diversificadas tendem a 

influenciar as cidades próximas a ela a também serem diversificadas. O mesmo ocorre com 

as regiões especializadas. 
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Percebe-se que ocorreram algumas mudanças para essas estatistícas no ano de 2010. 

As vairáveis que apresentaram associações mais fortes com valores mais elevados do I de 

Moran foram o QL da indústria dinâmica em 2010 e a distribuição percentual do emprego 

dinâmico em 1995. Isso representa que existe maior correlação espacial entre os municípios 

que possuem a indústria dinâmica como básica e que tem um elevado percentual de 

emprego dinâmico. Tanto para 1995 como para 2010 o I de Moran calculado para todas as 

variáveis revelou-se relativamente baixo, indicando uma fraca dependência espacial dessas 

variáveis, mas ainda assim há dependência entre elas e isso não deve ser ignorado. 

 

 Análise Local Univariada 

 

Como forma de identificar se a indicação dos padrões globais de associação espacial 

estão em consonância com padrões locais, utiliza-se o indicador de I de Moran local, o qual 

tem a capacidade de capturar padrões locais de associação linear. O cálculo do I de Moran 

local e univariado permite identificar a ocorrência de clusters na distribuição espacial das 

variáveis. Os clusters são concentrações ou agrupamentos espaciais de determinada 

atividade produtiva, os quais, segundo as definições de  Altemburg & Meyer-Stamer (1999) 

e Lins (2000) possuem uma clara especialização produtiva, além de relações inter firmas, a 

jusante e a montante.  

A distribuição de clusters para a variável distribuição percentual do emprego 

revelou a ocorrência de alguns clusters na região Sul, tanto para o setor dinâmico quanto 

para o não dinâmico. Isso significa que em determinadas áreas a ocorrência de indústrias 

dinâmicas influenciam áreas vizinhas quanto a existência ou não de indústrias dinâmicas.   

Os cluster aparecem com mais frequência em algumas cidades médias e nas regiões 

metropolitanas. Quanto ao ano de 2010, observou-se que a formação de clusters diminuiu, 

mas não houve grande alterações na formação de cluster para a variável distribuição 

percentual do emprego. Os mapas de clusters referentes aos QLs dos setores dinâmico e 

não dinâmico revelaram a formação de alguns clusters, apesar de isolados e relativamente 

pequenos para os anos de 1995 e 2010. A região metropolitana de Curitiba se destaca com a 

formação de um cluster com relação alto-alto para o setor dinâmico.   
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Essa mesma análise utilizando o IHH como variável revelou formação de clusters, 

alguns alto-alto, outros baixo-baixo, sendo que para o ano de 2010 identifica-se maior 

formação de agrupamentos. Esses resultados sugerem que regiões diversificadas assim 

como especializadas exercem influência nas variáveis de municípios vizinhos. Com essa 

informação entende-se que as indústrias consideram, no tocante a sua localização, a 

diversidade ou especialidade da região em que vão se fixar. As teorias de aglomeração 

industrial se mostram aderentes, tanto as de diversificação/urbanização de Jacobs, como a 

de especialização/concentração de MAR. 

Se existe a formação de cluster alto-alto presume-se que as atividades indústriais 

consideraram a possibilidade de terem melhor desempenho se localizarem-se em áreas em 

que já haja elevada presença de indústrias. A ocorrência de clusters alto-baixo indicam que 

as indústrias consideram a possibilidade de incorrerem em deseconomias de escala devido à 

elevada concentração desta atividade na região. 

Pode-se interpretar esses resultados como a possibilidade de as deseconomias de 

escala implicarem em elevado preço dos terrenos e alugueis, ou até mesmo elevados 

sálarios, o que irá desestimular a indústria a se fixar em determianadas áreas. O contrário 

ocorre com os clusters de relação baixo-alto.  As indústrias se localizam em determinadas 

áreas que ainda não possuem elevada concentração indústrial justamente por não 

incorrerem em deseconomias de escala.  

Considerando essas relações é possível confirmar as suposições realizadas com base 

nas análises de localização e especialização quanto a distribuição espacial das indústrias na 

região Sul, em que, resumidamente, há maior incidência de indústrias não dinâmicas e estas 

estão mais espalhadas na região. O setor dinâmco, ao contrário, se concentra em algumas 

áreas, geralmente áreas mais diversificadas. É possível comprovar estatisticamente a 

existência de correlações entre as variáveis analizadas, variáveis que se resumem a 

ocorrência de atividades industrais em determinada área. 
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Conclusão 

O presente trabalho realizou uma análise a cerca do modo como se distribuem 

espacialmente as indústrias dinâmicas e não dinâmicas na Região Sul do Brasil em 1995 e 

2010. Considerou-se para a realização desta análise as teorias de aglomeração. Utilizando 

as medidas de localização e especialização e a análise exploratória de dados espaciais, foi 

possível identificar onde estão localizadas as indústrias dinâmicas e não dinâmicas na 

Região Sul e alguns padrões locacionais e, interpretá-los à luz da teoria econômica. 

Quanto à distribuição percentual e as medidas de localização e especialização, os 

resultados sugerem que as indústrias não dinâmicas são mais bem distribuídas na região Sul 

do que as indústrias dinâmicas. Além disso, essas indústrias possuem a maioria dos 

empregos industriais, uma diferença de quase 300 mil empregos no ano de 2010. A 

indústria dinâmica se concentra em áreas que possuem maior diversificação com relação à 

atividade industrial, principalmente nas regiões metropolitanas dos estados e em algumas 

cidades médias, sendo coerente a teoria de diversificação/urbanização de Jacobs (1969).  

Nota-se que as indústrias dinâmicas da região Sul tiveram um crescimento 

importante no período, bem superior ao aumento de empregos da indústria não dinâmica. 

Contudo, o padrão de localização das indústrias dinâmicas pouco se alterou, elas ainda se 

concentram em poucas áreas, as quais são principalmente as regiões metropolitanas e 

algumas cidades médias. 

O I de Moran apresentou resultado positivo, revelando a existência de 

autocorrelação espacial entre as variáveis analisadas, que foram a distribuição percentual do 

emprego, o QL e o IHH.   Para todas as variáveis identificou-se a formação de alguns 

clusters, tanto alto-alto como baixo-baixo. A autocorrelação positiva alto-alto para o QL 

revela que áreas com QL elevado, ou seja, especializadas, influenciam áreas vizinhas a 

serem também especializadas. Quanto à relação baixo-baixo para essa mesma variável, a 

análise sugere que regiões que não são especializadas em determinada indústria 

influenciam as regiões vizinhas a também não serem especializadas.  Essas relações 

ocorreram tanto para as indústrias dinâmicas como para as não dinâmicas, sendo que as  
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relações alto-alto para a indústria dinâmica revelaram clusters nas regiões metropolitanass, 

e as não dinâmicas apresentaram alguns clusters no interior dos estados.  

Para a variável distribuição percentual do emprego os clusters com relação alto-alto 

revelaram que regiões que possuem elevado nível de emprego, tanto dinâmico como não 

dinâmico, a exemplo do QL, são rodeados por cidades com também elevado nível de 

emprego. O contrário ocorre com os clusters de relação baixo-baixo. Para o IHH ocorreu o 

mesmo, nos clusters de relação alto-alto regiões especializadas influenciam regiões 

vizinhas a serem especializadas e os com relação baixo-baixo sugerem que regiões 

diversificadas incitam cidades próximas a serem diversificadas.  

Finalmente, verificou-se que não houve mudanças muito relevantes na distribuição 

espacial das atividades no Sul do país para o período analisado (1995-2010), mesmo sendo 

um período de estabilidade e de grande crescimento para a economia, demonstrado pela 

grande variação do PIB da região Sul e do restante do Brasil, 22,32% e 461,63%, 

respectivamente. Houve uma tênue alteração da distribuição e homogeneização espacial das 

indústrias e da localização dos setores tecnologicamente mais complexos em regiões mais 

desenvolvidas. Consequentemente, não houve relevantes reduções das disparidades 

regionais. 

Cabe lembrar que esse tipo de análise tem por objetivo final servir como base e 

suporte para o desenvolvimento de políticas públicas, pois acredita-se que um cenário de 

concentração e desigualdade, a exemplo da elevada heterogeneidade espacial da atividade 

industrial no Sul do Brasil,  não se rompe de forma aleatória, uma vez que a tendência do 

capital é a concentração. Dessa forma, a intervenção nesse cenário através de políticas 

públicas que gerem vantagens comparativas para os municípios, pode ter grande efeito para 

que estes atraiam investimentos industriais e ampliem as possibilidades de melhores 

condições econômicas e sociais. 
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PCTI NO BRASIL: A RELAÇÃO INOVAÇÃO E SISTEMA PRODUTIVO NA 
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SYSTEM IN THE CURRENT NATIONAL STRATEGY  

 

Antônio Carlos Mazzetti57 

Marcos Junior Marini58 

Márcio Gazolla59 
 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 
 

 

Resumo: A partir das duas últimas décadas do século XX, a inovação passa a ser vista 

como primordial para o crescimento econômico das empresas e nações, posicionando-se 

com um papel central nas políticas públicas da área científica e tecnológica. Neste sentido, 

considerando que o Brasil vem implementando diversas PCTIs nos últimos anos, incluindo 

a “Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação” (ENCTI 2016-2022), o artigo 

buscou analisar a relação entre a inovação e o sistema produtivo, dentro das PCTIs 

brasileiras, mais especificamente, nesta atual estratégia para a área. Trata-se de um estudo 

desenvolvido a partir de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, fontes secundárias 

e com uma abordagem quanti-qualitativa para a interpretação e análise de dados. Como 

resultado desta pesquisa é possível afirmar que esta política continua baseada no 

isomorfismo com as tendências mundiais, priorizando a interação entre pesquisa pública e o 

setor privado. Contudo, mesmo com os investimentos públicos dos últimos anos, observa-

se que a estrutura produtiva nacional continua em uma condição periférica, com a 

concentração de pesquisadores nas universidades e regiões mais desenvolvidas, além de 

baixos investimentos em atividades de P&D pelo setor empresarial, sendo estes, em muitos 

casos, destinados à aquisição de máquinas e equipamentos para a linha de produção. Diante 

do exposto, questiona-se sobre o real impacto e interesses desta PCTI no âmbito das 

estratégias nacionais autônomas e geradoras próprias de ciência, tecnologia e inovação no 

desenvolvimento do país. 
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Abstract: From the two last decades of the twentieth century onwards, innovation is seen 

as central to economic growth of companies and nations, positioning it as a central role in 

public policies in the scientific and technological area. In this sense, considering that Brazil 

has implemented several public policies in recent years, including the "National Strategy 

for Science, Technology and Innovation" (ENCTI 2016-20 22), the article 

seeks to analyze the relationship between innovation and production system inserted in the 

Brazilian PCTIs, more specifically, in this current strategy for the area. This is a case 

study based on bibliographic research technique and documents research, secondary 

sources, quantitative and qualitative approach to interpretation and analysis of data. As a 

result of this research it is possible to affirm that this policy continues based on the 

isomorphism with the world trends, prioritizing interaction between public research and the 

private sector. However, even with the public investments of recent years, it is observed 

that the national productive structure remains in a peripheral condition, with the 

concentration of researchers in universities and more developed regions, and low 

investments in R & D activities, by the business sector, which are, in many 

cases destined to the acquisition of machines and equipment for the production line. In 

view of the above, the real impact and interests of this PCTI are being questioned in the 

context of national autonomous and generating strategies of science, technology and 

innovation in the development of the country. 

 

Keywords: Innovation. Productive System. STI Policy. ENCTI 2016-2022.  

 

 

Introdução 

O processo de institucionalização das políticas públicas direcionadas para a área 

científica e tecnológica, chamadas PCTs, origina-se em meados do século XX, em um 

cenário de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, com a visão sobre os impactos da 

ciência para a sociedade ganhando relevância, sendo vista como o caminho para resolver os 

problemas e principal indutora do crescimento econômico (BENKO, 1999; VELHO, 2011).  

Contudo, esse ciclo de prosperidade econômica é interrompido na década de 1970 

com crises do sistema capitalista, como a do petróleo. Logo, surgem novas visões e teorias 

visando melhorar a capacidade do setor produtivo, as quais se baseiam principalmente na 

relação direta entre crescimento econômico e inovação tecnológica. “A inovação passou a 

ser o emblema de uma sociedade moderna, quase que uma panaceia para curar os males que 

afligiam o capitalismo” (BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014, p. 14). 
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Nesta esteira, no período compreendido entre meados da década de 1980 e o início 

da década de 1990, observa-se um movimento mundial que confere à inovação um papel 

central nas PCTs. Porém, a América Latina (AL) se limita à importação destes modelos de 

políticas públicas e das próprias tecnologias e inovações dos países desenvolvidos. Ainda 

assim, esse movimento de inovação passiva da AL ocorre somente a partir do final da 

década de 1990 e início dos anos 2000, como pode ser constatado na trajetória da política 

de ciência, tecnologia e inovação (PCTI) brasileira (VIOTTI, 2008; VELHO; 2011; 

BAGATOLLI; DAGNINO, 2014).  

Corroborando, Velho (2011) aponta para a necessidade de rompimento deste 

paradigma centrado na inovação como única fonte para o desenvolvimento nacional, o qual 

se baseia na inovação tecnológica como mecanismo estratégico para o crescimento 

econômico do setor empresarial. Assim, neste início de século XXI, o foco da PCTI passa a 

ser o bem-estar social, a partir da “ideia de que CTI [ciência, tecnologia e inovação] são 

instrumentos para atingir objetivos socialmente definidos”. (VELHO, 2011, p. 146). 

Diante do exposto, considerando ainda que o Brasil vem implementado diversas 

PCTIs, principalmente a partir do início dos anos 2000, as quais visam ampliar a 

participação da ciência e da tecnologia no cenário nacional e, também, na promoção do seu 

desenvolvimento, torna-se relevante a discussão da relação entre a inovação e o sistema 

produtivo brasileiro. Com este intuito, o objetivo deste artigo é analisar a relação entre 

sistema produtivo e inovação na atual Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ENCTI 2016-2022). 

Como encaminhamento metodológico, o artigo utiliza-se das técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental, a partir da utilização de fontes secundárias, com uma 

abordagem quanti-qualitativa para a interpretação dos dados e análise da relação sistema 

produtivo e inovação por dentro da atual ENCTI.  

O artigo encontra-se estruturado em três seções, além desta introdução e das 

considerações finais. A próxima seção aborda a questão das políticas públicas, com um 

foco na Política Científica, Tecnológica e de Inovação. A segunda seção discute a PCTI no 

contexto brasileiro. A terceira seção contempla a análise da ENCTI (2016-2022) e a 

relação, nela estabelecida, entre a inovação e o sistema produtivo. 
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Política Científica, Tecnológica e de Inovação (PCTI) 

A literatura apresenta vários conceitos sobre políticas públicas, embora não se possa 

classificá-los quanto à qualidade ou assertividade da definição. Segundo Souza (2006), de 

forma geral, a definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, na qual, as decisões e 

análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o 

quê, por quê e que diferença faz? Ademais, espera-se que as políticas públicas guiem-se por 

uma visão holística lançada sobre os múltiplos interesses que as envolve, tais como, sociais, 

ambientais, técnicos, econômicos, políticos, entre outros. 

Neste contexto, a institucionalização das políticas voltadas à ciência e à tecnologia 

se dá a partir da crença do papel estratégico destas em relação ao desenvolvimento, 

sobretudo, econômico. São relevantes as teorias surgidas nas décadas de 1980 e 1990, 

vinculando o crescimento econômico e a competitividade empresarial e nacional à 

capacidade de inovação tecnológica, tendo a PCTI, com foco na inovação, como fonte de 

oportunidade estratégica para empresas e nações (VIOTTI, 2008; VELHO, 2011; 

BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014).  

Ademais, observa-se uma forte influência de organismos internacionais (OCDE, 

OEA, UNESCO) que tiveram um papel preponderante no processo de internacionalização e 

isomorfismo destas políticas em diversos países (VELHO; 2011). Contudo, a autora alerta 

que esta valorização das políticas científicas e tecnológicas em diversos países, a partir de 

uma proposta isomórfica de PCTI, guiada por instrumentos e formas de gestão com base 

nos casos de sucesso de países centrais, começa a ser questionados por diversos autores, 

que destacam a necessidade de considerar as diferenças existentes entre os países.60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 A autora cita: Elzinga & Mustar (1995), Dagnino & Thomas (1999), Guston (2000), Kuhlman (2001), 

Laredo & Jamison (2001). 
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No Brasil, é importante ressaltar que, entre meados dos anos 1990 e os dias atuais, 

muitas iniciativas governamentais de PCTI foram implementadas para estimular a inovação 

tecnológica. Em síntese, a literatura destaca entre as principais medidas adotadas: a criação 

dos Fundos Setoriais a partir de 1999, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), objetivando financiar a inovação e o desenvolvimento 

científico e tecnológico brasileiro; o lançamento, em 2003, da Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), buscando fomentar uma política industrial 

baseada em inovação; a aprovação da Lei da Inovação em 2004 e Lei do Bem em 2005;61 o 

lançamento em 2007 do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI 2007-

2010); a ampliação deste último para o 2º Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PACTI 2 - 2011-2014); a criação de novos programas de fomento a inovação e a 

reformulação de programas existentes, como o Programa de Incentivo à Inovação nas 

Empresas Brasileiras (PROINOVAÇÃO); Programa Juro Zero; Programa de Apoio à 

Pesquisa em Empresa (PAPPE) e Projeto INOVAR (VIOTTI, 2008; MARINI; SILVA, 

2011; BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014; MCTIC, 2016).62 

 

PCTI no contexto brasileiro 

Esta seção apresenta uma discussão inicial sobre as políticas públicas relacionadas 

ao ambiente de ciência, tecnologia e inovação no contexto brasileiro, com vistas à 

compreensão dos seus desdobramentos para o atual plano nacional. Em suma, busca 

abordar os principais elementos presentes na atual Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022), bem como de outros indicadores do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) voltadas à inovação e a 

transferência de tecnologia. 

 

 

 

 

                                                 
61

 A Lei da Inovação (Lei nº. 10.973/2004) propicia incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica nas empresas. A Lei do Bem, Lei 11.196/2005, gera incentivos para o abatimento de gastos com 

inovações, pelas empresas. 
62

 Outras informações sobre estes programas de fomento podem ser consultadas no site www.finep.gov.br.  

http://www.finep.gov.br/


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. 

 

 
464 

 

 

 

É importante mencionar que o MCTIC (2016) apresenta uma visão otimista quanto 

aos avanços nacionais obtidos na área de Ciência e Tecnologia (C&T), destacando-os como 

um dos principais eixos do desenvolvimento nacional. Neste sentido, o ENCTI (2016-2022) 

apresenta as principais conquistas e resultados desta política nacional na última década, 

incluindo, entre outras: concessão de mobilidade internacional a estudantes com o 

Programa Ciência sem Fronteiras; criação do Programa Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT); ampliação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP); criação do 

Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO) com acesso aberto dos 

setores acadêmico e empresarial; ampliação da política aeroespacial, política para recursos 

minerais, combustíveis e política energética.  

Mais voltados ao sistema produtivo, também são citados pela atual ENCTI: criação 

da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII); criação do Plano 

Inova Saúde para apoiar atividades de PD&I em projetos do Complexo Econômico e 

Industrial da Saúde (CEIS); Programa TI Maior para fomentar ecossistemas digitais e 

empresas de base tecnológica; expansão e consolidação de ambientes propícios à inovação 

no País, por meio do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos 

Parques Tecnológicos (PNI) e da política de apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NITs); ações de crédito a empresas inovadoras através dos programas Inovacred e 

Tecnova; criação do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA);  

institucionalização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI); 

criação do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016), 

visando diminuir os entraves burocráticos na integração de empresas privadas e o sistema 

público de pesquisa, na expectativa de maior conversão de ciência e tecnologia em 

produtos, processos e serviços inovadores (MCTIC, 2016). 63 

 

 

 

 

                                                 
63 Maiores detalhes sobre os resultados de cada um destes tópicos, consultar o Capítulo 3, da ENCTI 2016-

2022, páginas 32-47. 
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Os indicadores do MCTIC (2017) apontam que as políticas brasileiras de CT&I têm 

ampliado a sua participação no orçamento nacional, com um crescimento significativo tanto 

em valores absolutos como em percentuais relacionados ao Produto Interno Bruto (PIB). O 

Gráfico 1 apresenta a evolução do dispêndio nacional em C&T em relação ao PIB, por setor 

institucional, entre os anos de 2000 a 2015. 64 

 

Gráfico 1 - Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T), em valores percentuais, em 

relação ao Produto Interno Bruto (PIB) – Brasil – 2000/2015 

Fonte: adaptado de MCTIC (2017). 

 

Enquanto no ano de 2000 foram investidos cerca de R$ 15 bilhões em C&T, no 

país, equivalendo a 1,32% do PIB, em 2015 esse percentual passou para 1,64%, ou 

aproximadamente R$ 98 bilhões. Embora, ao longo destes quinze anos, os valores 

absolutos tenham tido uma crescente constante, em termos de percentual em relação ao PIB 

verificam-se alguns declínios, como em 2006, 2012 e 2015. Pode-se destacar, também, que 

de maneira geral, o investimento público em C&T é sempre superior, à exceção de 2003 a 

2005, anos em que o investimento privado foi levemente superior ao público.  

 

                                                 
64 Não obstante as reduções verificadas no orçamento do MCTIC, a partir de 2014, conforme manifesto das 

entidades nacionais, representativas das comunidades científica, tecnológica e acadêmica e dos sistemas 

estaduais de CT&I (SBPC, 2017), objetiva-se neste momento, apenas a análise da relação entre os 

dispêndios públicos e privados, e não seu montante. 
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Esta situação demonstra as dificuldades que se tem tido em relação ao setor 

produtivo, no sentido de incentivar o empresariado a investir ativamente em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), conforme se verificará nas próximas páginas.  

Sobre esta questão, o Quadro 1 apresenta alguns dados comparativos com outros 

países selecionados. Ao se comparar o percentual dos dispêndios nacionais em P&D destes 

países, destaca-se o crescimento da China e da Coréia do Sul. Em valores absolutos, no ano 

de 2015, a China investiu em P&D US$ 408,8 bilhões, ficando atrás apenas dos EUA, com 

US$ 502,9 bilhões. Na sequência (dos países do Quadro 1) aparecem a Alemanha, com 

US$ 114,8 bilhões; a Coréia do Sul, com US$ 74,1 bilhões; o Brasil, com US$ 41 bilhões; e  

a Rússia, com US$ 38,1 bilhões. À exceção dos EUA, e do setor privado da Rússia, todos 

os países apresentam crescimento nos percentuais investidos em P&D, em ambos os 

setores. 

Uma análise mais criteriosa mostra que, neste segmento, a evolução do investimento 

público brasileiro foi de cerca de 18%, e no privado foi de pouco mais de 24%. De maneira 

geral, essa tendência de maior aumento percentual do investimento do setor privado se 

mostra, também, nos outros países que tiveram evolução nos seus números. Porém, o Brasil 

e a Rússia são os únicos que ainda mostram uma participação pública superior à privada em 

investimentos em P&D, embora, a diferença percentual entre o investimento dos setores 

tenha diminuído em 2015, em relação a 2000, no caso brasileiro. 

 

Quadro 1 - Percentual dos dispêndios nacionais em P&D, financiados pelo governo e por 

empresas, em relação ao PIB de países selecionados, variação de 2000 e 2015 
 

PAÍS 
2000 2015 

Governo Empresas Governo Empresas 

Coréia do Sul 0,52 1,58 1,00 3,15 

Brasil* 0,54 0,49 0,64 0,61 

Alemanha 0,75 1,58 0,82 1,92 

Rússia 0,54 0,32 0,76 0,29 

EUA 0,69 1,81 0,67 1,79 

China 0,30 0,51 0,44 1,54 

Fonte: adaptado de MCTIC (2017). 

*Dispêndios do Governo: incluem empresas estatais. Dispêndios das empresas: não foi considerada a pós-

graduação do setor. 
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Ainda nesta perspectiva de avaliar a realidade da CTI nacional com o contexto 

internacional, convém apresentar dados do Índice Global de Inovação de 2017 (GII), que 

avaliou 127 países, o que representa 97,6% do PIB global. A classificação geral do GII é 

calculada a partir da média simples dos subíndices de insumos e produtos de inovação. O 

primeiro é formado por cinco elementos de insumo propícios à inovação no país: (1) 

Instituições, (2) Capital humano e pesquisa, (3) Infraestrutura, (4) Sofisticação do mercado 

e (5) Sofisticação empresarial. O segundo é composto de informações de resultados de 

atividades inovadoras do país, a partir de dois pilares: (6) Produtos de conhecimento e 

tecnologia e (7) Produtos criativos. O GII traz, ainda, o Índice de Eficiência em Inovação, 

que é composto da razão entre a pontuação no subíndice de produtos pelo subíndice de 

insumos. Ele revela a quantidade de inovação gerada no país em relação aos seus insumos.  

Feitos tais esclarecimentos, resta apresentar os dados brasileiros no GII. No 

subíndice de produtos de inovação, o país ficou em 80º lugar, enquanto, no subíndice 

insumos de inovação, ficou em 60º. Esses dois subíndices colocaram o Brasil em 69º na 

classificação geral do GII, mesma colocação de 2016, e em 99º no índice de eficiência em 

inovação. Importante dizer que, em relação à América Latina e Caribe, o Brasil ocupa 

apenas a sétima colocação na classificação geral, atrás de Chile, Costa Rica, México, 

Panamá, Colômbia e Uruguai, nesta ordem (GII, 2017).  

Os dados do GII, somados aos do próprio MCTIC (2016 e 2017), corroboram a 

percepção da extensão do desafio brasileiro no intento de se inserir e melhor se posicionar 

no cenário global capitalista e competitivo em termos de inovação. Em busca dessa 

inserção, a intenção parece ser a de se aproximar das tendências de se buscar a elevação do 

volume de investimentos privados em CT&I, em relação aos investimentos públicos, 

conforme se verifica em outros países que têm tido destaque em seu desenvolvimento. O 

Brasil demonstra direcionar suas políticas para o incentivo às empresas, apostando que essa 

estratégia apresente os efeitos almejados. Uma importante ação nesta direção foi o 

 

 

 lançamento da ENCTI 2016-2022, que mostra claramente essa intenção do Governo 

Brasileiro, através do foco nas políticas de CT&I, como se pode observar na seção seguinte. 
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Análise da atual Estratégia Nacional De Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-

2022) 

Diante deste objetivo de ampliar a política científica e tecnológica no Brasil, tanto 

nas ações desenvolvidas quanto nos recursos investidos, o MCTIC lançou, em 2016, a 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022), que visa o 

planejamento desta política pública brasileira para o referido período. Esta seção visa 

apresentar os principais elementos presentes neste documento, incluindo uma análise 

preliminar da proposta e seus encaminhamentos no tocante a políticas de CT&I e à relação 

entre a inovação e o sistema produtivo, objetivo central deste artigo. 

O ENCTI 2016-2022 intenciona orientar estrategicamente as políticas de CT&I e 

subsidiar outras políticas públicas no país. Neste documento, o Governo Brasileiro 

demonstra seu entendimento de que o desenvolvimento econômico “está assentado, cada 

vez mais, na inovação baseada no desenvolvimento científico e tecnológico” (MCTIC, 

2016, p. 7). Para dar conta das intenções brasileiras, no tocante aos pretendidos avanços na 

área de CT&I, a Estratégia, demonstrando seguir as tendências e ações de países centrais, 

estabelece entre seus pilares fundamentais a promoção da pesquisa científica básica e 

tecnológica, tida como a “base da geração de conhecimento e o suporte teórico para a 

geração da tecnologia e, por conseguinte, da inovação” (MCTIC, 2016, p. 74).  

A intenção é que os conhecimentos, aí gerados, sejam apropriados pela sociedade 

em prol do desenvolvimento do país, tendo a inovação como fonte de riqueza. Neste 

quesito, mais uma vez é destacado a importância da integração entre os atores produtores 

de conhecimento e tecnologia com o setor produtivo, bem como a necessidade de se 

investir na modernização e ampliação da infraestrutura de CT&I. Portanto, além das PCTIs, 

o compartilhamento desta infraestrutura e a transferência de conhecimento e tecnologias 

são listados pelo ENCTI como potenciais elementos da base necessária ao atingimento das 

pretensões do país em CT&I. Apresenta-se, portanto, como uma política que intenciona 

contribuir com a mobilização de atores e instrumentos que promovam o aumento da  
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produtividade a partir da inovação, através da estruturação do Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SNCTI).  

Para obter sucesso nos desafios propostos, o SNCTI aponta para três dimensões que 

constituem o seu eixo estruturante: a expansão, a consolidação e a integração da CT&I. A 

primeira refere-se a universidades, laboratórios, pesquisadores, financiamento e 

publicações. Neste quesito, nota-se a influência das dificuldades econômicas e políticas 

vividas recentemente no país, que causou uma redução no ritmo de crescimento que esta 

dimensão vinha experimentando na década passada. Por sua vez, a consolidação do Sistema 

depende, primeiro, de sua expansão, para então, buscar-se a continuidade de programas e 

projetos, que possibilitem a garantia de financiamento, recursos humanos e infraestrutura, 

com vistas a manutenção de um sistema de P&D inovador. Por fim, a integração de atores, 

recursos e infraestrutura é peça fundamental no Sistema, transferindo conhecimentos e 

tecnologias entre os atores, atuando de forma cooperativa e colaborativa com foco na 

inovação como forma de melhoria produtiva, tanto em P&D, como em produtos e serviços 

destinados ao mercado (MCTIC, 2016). 

Neste sentido, o artigo 219 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, que foi 

incluído pela Emenda Constitucional 85/2015, reza que  

 

O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, 

bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção 

de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a 

atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e 

transferência de tecnologia. 

  

Da mesma forma, o artigo 219-B estabelece que o SNCTI “será organizado em 

regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação” (CF, 1998, np). 

O fato de que a maior parte da produção cientifica do país realiza-se nos Programas 

de Pós-Graduação das Universidades justifica um dos pilares defendidos na atual ENCTI 

que é a interação entre universidades e sistema produtivo. O ENCTI 2012-2015, bem como 

o PACTI 2007-2010, já traziam a articulação entre seus atores como fator importante na 

promoção da CT&I e como eixo estruturante do desenvolvimento nacional (MCTIC, 2016). 
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É de se esperar, no entanto, que os atores públicos e privados estejam e queiram se 

engajar num processo produtivo eficiente. Porém, a iniciativa deste processo, especialmente 

em países em desenvolvimento, precisa partir do Governo e suas instituições.  

No cenário brasileiro, essa liderança governamental, de forma competente, 

transparente e ágil se faz imprescindível, especialmente considerando que a cultura da 

inovação ainda não é eficiente nos setores produtivos. Segundo Lucas e Silva (2017), o 

papel do governo neste processo vai além da questão regulatória, cabendo a este o incentivo 

à difusão da inovação através de mecanismos que visem reduzir as incertezas dos 

potenciais inovadores, possibilitar uma estrutura social de estabilidade e regularidade. O 

nível e a qualidade da ação do governo, neste sentido, vai impactar positiva ou 

negativamente na difusão de inovações, primeiro passo para inseri-la de forma efetiva no 

setor privado do país. 

Não obstante iniciativas governamentais como a Lei da Inovação, 10.973/2004, a 

Emenda Constitucional 85/2015 que inclui o SNCTI e o Novo Marco Legal da CT&I, Lei 

13.243/2016, segundo o ENCTI 2016-2022, grande parte do investimento das empresas se 

destina à importação de tecnologia e serviços. “O viés da inovação desenvolvida no País 

ainda se concentra na cadeia produtiva, visando a redução de custos e fortemente associado 

à apropriação de tecnologia já existente” (MCTIC, 2016, p. 65). Daí a necessidade de se  

disponibilizar estrutura, fomento e incentivos ao setor produtivo, promovendo projetos 

cooperativos deste com as instituições públicas de pesquisa, para que as empresas passem a 

adotar e investir mais em PD&I, com vistas a agregar valor a seus produtos e serviços e 

melhorar a produtividade destes. Mas a cultura de inovação não pode se restringir à 

dependência de instituições públicas de pesquisa qualificada. É preciso que o setor 

produtivo se organize e entenda a importância da sua contrapartida para que os resultados 

surjam. Da mesma forma, são fundamentais a criação de ecossistemas de inovação e a 

construção de fóruns que se voltem a regras e negociações de questões relativas à 

propriedade intelectual, por exemplo, de criações inovadoras surgidas nestas parcerias.  
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Para fazer frente a estes desafios, em comum, a presença da inovação e da 

colaboração entre os atores sociais torna-se a principal estratégia a ser construída. Logo, 

aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação passa 

a ser crucial nas intenções do país de avançar científica e tecnologicamente. 

 A realidade competitiva global exige o incentivo à inovação, principalmente, 

quanto à melhoria dos sistemas produtivos e, neste sentido, boas condições institucionais 

voltadas às PCTIs e à estruturação do SNCTI passam a ser a base para a mobilização 

colaborativa dos atores envolvidos. 

Adicionalmente, o MCTIC (2016, p. 60) afirma que “aproximar as iniciativas 

nacionais de CT&I daquelas identificadas como tendências mundiais é um passo 

importante para o avanço tecnológico, econômico e social do País”. Logo, demonstra o 

problema dos países em desenvolvimento, tanto na “imitação” de políticas implementadas 

pelos países desenvolvidos, como na utilização dos mesmos indicadores (VELHO, 2011; 

BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014). 

São muitos os desafios que o Brasil precisa enfrentar para diminuir a distância que o 

separa dos países mais desenvolvidos em CT&I. O ENCTI 2016-2022 aponta os cinco 

principais desafios para os próximos anos: 1) posicionar o Brasil entre os países mais 

desenvolvidos em CT&I, considerando o entendimento de que o desenvolvimento 

socioeconômico das nações tem relação direta com o desenvolvimento de C&T; 2) 

aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação; 3) 

reduzir assimetrias regionais na produção e no acesso a CT&I; 4) desenvolver soluções 

inovadoras para inclusão produtiva e social, com foco em questões regionais relacionadas 

aos temas sociais e ambientais; 5) fortalecer as bases para o desenvolvimento sustentável, a 

partir de arranjos e tecnologias economicamente viáveis e socialmente aceitáveis, com o 

engajamento dos respectivos setores e da sociedade.65 

 

 

 

                                                 
65

 Ressalta-se que o Brasil adotou a Agenda de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, proposta pela ONU, 

cujos 17 objetivos e 169 metas dever ser implementadas entre 2016 e 2030. 
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Diante do exposto, é possível identificar dois pontos críticos explicitamente 

vinculados a atual estratégia brasileira em PCTI: vínculo com as tendências mundiais 

desenvolvidas pelos países desenvolvidos; ciência, tecnologia e inovação como estratégia 

de desenvolvimento nacional. Neste sentido, observa-se que a tendência de 

internacionalização e isomorfismo da PCTI ainda continua presente na política brasileira, 

com a explícita importação de ideias e modelos dos países desenvolvidos (VIOTTI, 2008; 

MARINI; SILVA, 2011; VELHO, 2011; BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014). 

Ademais, ressalta-se que a justificativa central presente nos planos criados para esta 

política pública brasileira, por exemplo, o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PACTI) previsto para o quadriênio 2007-2010, já foi baseado na necessidade de 

alinhamento com os modelos de sucesso implementados pelos países desenvolvidos 

(MARINI; SILVA, 2011). Logo, é importante novamente retomar Velho (2011), quando a 

autora argumenta sobre o problema da imitação das PCTIs, pois deste modo, estas políticas 

públicas ignoram as diferentes visões, níveis e estágios de desenvolvimento do seu 

respectivo país, além da situação socioeconômica e estoques de conhecimentos humanos 

dos diferentes atores sociais que compõem o sistema nacional de inovação e tecnologia. 

E nesta discussão está presente o segundo ponto crítico que foi mencionado 

anteriormente, o qual vincula a importância da PCTI como estratégia de desenvolvimento 

nacional, incluindo os desafios de reduzir as assimetrias regionais, focando na solução de 

questões regionais. Todavia, é importante ressaltar que esses objetivos são perseguidos 

desde o PACTI (2007-2011), o qual também apresentava como lema “Ciência, Tecnologia 

e Inovação para o Desenvolvimento Nacional” (MARINI; SILVA, 2011). 

Contudo, mesmo que a gestão pública utilize recursivamente a premissa que aponta 

para a necessidade de reforçar a PCTI como uma importante estratégia para o 

desenvolvimento nacional e a superação das desigualdades regionais, observa-se no caso 

brasileiro que a estrutura produtiva nacional mantém-se caracterizada pelo predomínio de 

uma condição tecnológica dependente do exterior e sem uma estratégia de construção 

autônoma das inovações [ou regionalizada, como a política apregoa], implicando em baixos 

impactos efetivos desta política pública brasileira (VIOTTI, 2008; BAGATTOLLI; 

DAGNINO, 2014).  
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Contudo, deve-se considerar que nos últimos anos, a PCTI brasileira vem buscando 

expandir e consolidar a capacidade de pesquisa científica e tecnológica nacional, pois desde 

o PACTI (2007-2011) está presente a formação e fixação de recursos humanos como um 

dos seus pilares (MARINI; SILVA, 2011). Dados do MCTIC (2017) indicam que o número 

de pesquisadores doutores cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq que 

era de 27.662 no ano 2000, passou para 130.1440, em 2016.  

Outro desafio que se apresenta, apesar dos avanços no período analisado, são os 

dados que demonstram que a hegemonia na produção de CT&I continua no eixo Sudeste-

Sul, abrigando nestas duas regiões brasileiras, cerca de dois terços dos pesquisadores com 

doutorado. Embora o crescimento no número de pesquisadores doutores nas outras regiões 

tenha apresentando um crescimento percentual superior a 50%, entre 2010 a 2014, acima 

do observado no Sudeste e Sul, sinalizando uma tendência de desconcentração regional das 

atividades de C&T no Brasil, observa-se que “as desigualdades sócio-espaciais 

identificáveis no Brasil parecem relacionar-se com seu desenvolvimento científico e 

tecnológico. Uma evidência é que também a maioria das atividades de C&T estão 

concentradas nas regiões Sudeste/Sul do país” (MOSER; THEIS, 2014, p. 195). 

Portanto, além do campo regulatório, a promoção da CT&I a nível nacional passa, 

segundo o MCTIC (2016, p. 81), pela necessidade “imprescindível [do] fortalecimento dos 

programas de apoio à inovação”, e mais que isso, que haja no país “um ambiente propício 

ao investimento em inovação”. Para tanto, o documento destaca, além das parcerias entre 

universidades e empresas, o estímulo ao empreendedorismo no país.  Neste sentido, 

destacam-se como ações prioritárias, entre outras: o estímulo à proteção da propriedade 

intelectual e à transferência de tecnologia; a modernização dos processos relacionados à 

concessão de patentes e de propriedade intelectual; a ampliação da articulação entre 

universidades, centros de pesquisa e empresas no desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras; o fomento à constituição e à consolidação de ambientes voltados à inovação, 

como incubadoras, parques e pólos tecnológicos; o fortalecimento da oferta de serviços 

tecnológicos para as empresas; e o estímulo às iniciativas de extensão (MCTIC, 2016). 
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Para Lucas e Silva (2017) a difusão de inovação leva ao surgimento de novas 

inovações incrementais, que surgem, ou se desenvolvem, a partir das primeiras e, ao 

mesmo tempo, servem-lhe de suporte e apoio em sua manutenção. Desta forma, eleva-se a 

confiabilidade na inovação pioneira, estabelecendo-se uma maior segurança e confiança por 

parte de empresários no investimento em inovações. Tal situação, para os autores, propicia 

o estabelecimento, ou fortalecimento, de uma cultura inovativa no sistema produtivo. Gera 

uma expectativa positiva no empresariado quanto aos melhoramentos futuros da inovação, 

bem como, quanto ao retorno no investimento efetuado.  

Seguindo com a análise da Estratégia Nacional (ENCTI 2016-2022), esta prevê a 

implantação de um Sistema de Monitoramento e Avaliação, visando a construção de um 

conjunto de indicadores para avaliar avanços e fragilidades, o que deverá ser utilizado para 

subsidiar as decisões políticas futuras no setor. Neste contexto, os planos de ação, 

desdobrados das estratégias previstas na PCTI, deverão trazer consigo indicadores e 

instrumentos de acompanhamento de desempenho. O Quadro 2 apresenta um conjunto de 

indicadores utilizados para o monitoramento da Estratégia Nacional de CT&I, a partir de 

um alinhamento dos últimos dados oficiais de cada indicador com a sua respectiva meta 

para o ano de 2022, no encerramento da vigência desta política pública. Como forma de 

incrementar a análise dos dados e possibilidade de comparação, o Quadro 2 apresenta 

também dados oficiais e metas da ENCTI 2012-2015, para fins de comparação. 

A projeção dos indicadores apresentados no Quadro 2 demonstra que o governo 

brasileiro pretende ampliar ainda mais as medidas de aprimoramento dos recursos humanos 

e as condições estruturais para a ciência, tecnologia e inovação no país, revelando também 

que a atual Estratégia Nacional continua seguindo a tendência dos últimos anos, priorizar a 

interação entre pesquisa pública e setor produtivo (MCTI, 2016).  
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Quadro 2 - Indicadores utilizados no monitoramento da ENCTI 2012-2015 e 2016-2022 

Indicador 

ENCTI 2012-2015 ENCTI 2016-2022 

Fonte Dado oficial 

(2010) 

Meta 

2014 
Dado oficial 

Meta 

2022 

1 
Dispêndio nacional em P&D em 

relação ao PIB 
1,19% 1,80% 1,24% (2013) 2,00% MCTIC 

2 
Dispêndio empresarial em P&D em 

relação ao PIB 
0,56% 0,90% 0,52% (2013) 1,00% MCTIC 

3 
Dispêndio governamental em P&D em 

relação ao PIB 
0,62% 0,90% 0,71% (2013) 1,00% MCTIC 

4 
Dispêndio governamental federal em 

P&D em relação ao PIB 
0,43% 0,65% 0,50% (2013) 0,80% MCTIC 

5 Taxa de inovação das empresas 38,6% 48,6% 35,7% (2011) 50,0% PINTEC 

6 
Número de empresas que fazem P&D 

contínuo 
3.425 5.000 5.600 (2011) 10.000 PINTEC 

7 

Percentual de empresas inovadoras que 

utilizam ao menos um dos diferentes 

instrumentos de apoio governamental à 

inovação nas empresas 

22,3% 30,0% 34,2% (2011) 40,0% PINTEC 

8 
Número de técnicos e pesquisadores 

ocupados em P&D nas empresas 
58.046 80.000 103.290 (2011) 120.000 PINTEC 

9 

Percentual de concluintes de cursos de 

graduação nas engenharias em relação 

ao total de graduados em todas as áreas 

5,9% 11,8% 7,2% (2013) 12,0% Inep 

10 
Número de pesquisadores por milhão 

de habitantes 
 - - 709 (2010) 3.000 MCTIC 

Fonte: adaptado de MCTI (2012); MCTIC (2016). 

 

A princípio, o que se pode observar na comparação entre os números dos dois 

ENCTIs é que as metas dos indicadores 1 a 4 do primeiro não foram atingidas, pelo que se 

vê nos dados oficiais do segundo. Embora tenha havido alguma evolução nos percentuais 

de dispêndio governamental, chama atenção o percentual do dispêndio empresarial, que 

caiu de 0,56% em 2010, para 0,52% em 2013. Considerando que a meta para ambos em 

2022 é de 1,00%, parece claro que a promoção do P&D no setor produtivo privado será 

mais desafiadora do que no setor público. Indicadores mais atualizados disponibilizados 

pelo MCTIC (2017) poderiam amenizar esta percepção de dificuldade ao mostrar que em 

2015, o item 1 atingiu 1,28%, sendo que a divisão entre os dispêndios governamental e 

empresarial estavam relativamente equilibrados, naquele ano, em torno de 0,64% para cada 

um dos setores. Esse percentual, porém, não significa exatamente uma evolução concreta,  
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visto que em valores absolutos, embora tenha havido uma elevação do dispêndio 

empresarial de R$ 43,9 bilhões em 2013, para R$ 48,2 bilhões em 2015, do lado do 

governo, por sua vez, houve uma redução neste valor, no período mencionado de R$ 55,7 

bilhões para R$ 50,1 bilhões.  

Diante do exposto, evidencia-se que a PCTI brasileira realiza um esforço 

significativo no intuito de promover a inovação empresarial (VIOTTI, 2008; MOSER; 

THEIS, 2014; BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014). Esta questão fica explícita nos dados 

apresentados no Quadro 2 a partir dos indicadores de projeção que são direcionados para o 

âmbito empresarial, especificamente nos itens: 2 (dispêndio empresarial em P&D), 5 (taxa 

de inovação), 6 (P&D contínuo), 7 (uso de instrumentos de apoio governamental à 

inovação) e 8 (equipe P&D). Isso não significa, porém, que os demais itens não 

contribuam, também, com o desenvolvimento de P&D empresarial, já que todos os avanços 

em C&T no país, terão efeitos, de uma forma ou de outra, para a sociedade como um todo.  

Outra questão a ser observada é o baixo índice de engenheiros e pesquisadores 

atuando em P&D nas empresas brasileiras, como pode ser observado no item 8 do Quadro 

2. Como dito anteriormente, apenas 26,1% das pessoas envolvidas com P&D no Brasil 

estão alocadas em empresas. Da mesma forma, o item 6 “número de empresas que fazem 

P&D contínuo”, com apenas 5.600 empresas declarando esta atividade em 2011 é um dado 

preocupante. Prova disso, é que o MCTIC (2016) estabelece como meta para 2022, 

praticamente dobrar esse indicador, passando para 10.000 empresas. Esta meta pode ser 

impactada positiva ou negativamente, a depender da elevação no número de concluintes de 

graduação em engenharias. Neste quesito, item 9 do Quadro 2, percebe-se que a meta do 

primeiro ENCTI ficou longe dos 11,8% pretendidos, chegando a apenas 7,2%, em 2013. A 

dificuldade fica clara ao se estabelecer nova meta para 2022 de 12%, quase a mesma meta 

estabelecida anteriormente para 2014. O baixo índice de formação nestas áreas pode estar 

relacionado à baixa procura das empresas por estes profissionais, o que depende de 

investimentos, por parte destas, na construção de estruturas adequadas de P&D. 

Como encaminhamento para a operacionalização de uma maior interação entre o 

sistema público de pesquisa e as empresas privadas, pode ser citado o Novo Marco Legal 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016), regulamentada pelo Decreto 

9.283/2018, visando desburocratizar e gerar maior convergência entre a pesquisa científica  
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e o desenvolvimento tecnológico (P&D) e a sua aplicação no âmbito empresarial. Contudo, 

neste cenário observa-se um terceiro ponto crítico na análise da PCTI brasileira e sua 

efetividade ao longo dos anos: a baixa importância atribuída pelo setor privado a esta 

questão, especificamente pelos empresários. “A proporção entre dispêndios não 

empresariais [públicos] e empresariais [públicos e privados] continua desequilibrada: o 

capital privado permanece como responsável pela menor fatia dos investimentos em C&T, 

embora seja [em tese] seu maior beneficiário” (MOSER; THEIS, 2014, p. 199).  

Segundo Dagnino (2008), o senso-comum atribui a falta de investimentos em 

inovação, por parte do empresariado nacional, ao ambiente protecionista e à instabilidade 

macroeconômica, que conduziria à dependência externa de equipamentos e tecnologia. No 

contexto latino-americano, a explicação estaria ligada ao modelo de desenvolvimento 

primário-exportador e a uma industrialização via substituição de importações, e à falta de 

um projeto nacional que propicie fugir deste padrão. O autor acrescenta, porém, uma 

condicionante interna às empresas de países com alta concentração de renda, como o Brasil. 

Estas tendem a buscar a maximização de seus lucros em outros suportes como políticas 

públicas cambiais, de exportações, ou de subsídios governamentais, e na redução de 

salários. Tais suportes desencorajam as empresas a investirem em P&D e conduzem à 

importação de tecnologias. Esta importação, por sua vez, contribui para a manutenção do 

status quo, não só no mercado nacional, mas atendendo aos interesses de empresas 

internacionais, produtoras e fornecedoras de conhecimento, de tecnologia, de máquinas e 

equipamentos.  

Outra inferência nos dados apresentados pelo MCTIC (2016) revela que a taxa de 

inovação nas empresas brasileiras (indicador 5 do Quadro 2) em 2010, de 38,6%, caiu para 

35,7%, em 2011, com previsão de ampliar para 50% das empresas brasileiras em 2022. 

Contudo, é importante mencionar que os dados oficiais deste indicador correspondem mais 

a realização de atividade inovativa de processo, inovação a partir da aquisição de máquinas 

e equipamentos para a linha de produção, do que propriamente a geração de inovação pela 

realização de P&D (VIOTTI, 2008; BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014; MARINI; SILVA, 

2015). Neste sentido, a Pesquisa de Inovação Tecnológica 2014, publicada pelo IBGE em 

2016, relata que: 
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Mantém-se no intervalo 2012-2014 um padrão baseado no acesso ao 

conhecimento tecnológico através da incorporação de máquinas e equipamentos, 

que figura como a atividade considerada de importância alta ou média para 72,5% 

das empresas inovadoras pertencentes ao âmbito da pesquisa, seguida da 

atividade, frequentemente complementar, de treinamento (62,3%) e da aquisição 

de software (33,8%). No período de referência anterior (2009-2011), esta 

participação foi de 73,5% para aquisição de máquinas e equipamentos, 59,5% 

para treinamento e 33,2% para aquisição de software (IBGE, 2016, p. 44). 

 

Em síntese, as políticas públicas brasileiras para o estímulo à inovação tecnológica 

nas empresas parecem não conseguir estimular uma cultura empresarial inovadora e, 

portanto, “o aumento dos recursos públicos parece não estar desencadeando um aumento do 

dinamismo tecnológico das empresas industriais. Ao que tudo indica, esses recursos estão 

sendo utilizados por elas como uma alternativa frente ao uso de seus próprios recursos” 

(BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014, p. 18). 

Logo, é possível afirmar que os dispositivos implementados pelas PCTIs nas 

últimas décadas não foram capazes de alterar a dinâmica de pesquisa e inovação no Brasil, 

pois continuam as “práticas tradicionais” realizadas nos países em desenvolvimento, sob o 

dilema de “inovar” por meio da aquisição e incorporação de máquinas e equipamentos ao 

processo de produção, comprando tecnologias exógenas ao país e às regiões, sem 

preocupar-se com a construção efetiva de uma estratégia própria e autônoma de 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Considerações finais 

A crise do sistema capitalista no final dos anos 1970 originou a crença de que a 

ciência, o desenvolvimento tecnológico e a geração de inovações possuem relação direta 

com o crescimento econômico dos países e empresas. Neste sentido, as políticas públicas 

da área científica e tecnológica (PCTIs) passam a conferir à inovação, principalmente 

tecnológica, um papel central neste cenário. Contudo, a literatura aponta para uma mudança 

de paradigma, onde a PCTI que visa promover o crescimento econômico pautado quase que 

exclusivamente pela inovação tecnológica no meio empresarial, incorpora questões que 

envolvem o bem-estar social, ou seja, política pública para atender aos objetivos sociais. 
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Diante do exposto, considerando que o Brasil implementou diversas PCTIs nos 

últimos anos e, atualmente, está em vigência um novo planejamento gerado pelo 

documento “Estratégica Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação” (ENCTI – 2016-

2022), o qual estabelece a PCTI como importante estratégia para o desenvolvimento 

nacional e também como instrumento promotor deste desenvolvimento, o presente artigo 

buscou analisar como se configura a relação da inovação e do sistema produtivo, dentro 

desta atual estratégia brasileira para a área de PCTI. 

Como síntese dos resultados desta pesquisa é possível afirmar que a atual PCTI 

brasileira continua baseada no isomorfismo em alinhamento com as tendências mundiais, 

situada em um paradigma questionável quanto ao estímulo a inovação tecnológica para o 

meio empresarial. Ademais, observa-se que mesmo com ampliação dos investimentos 

públicos em mais de uma década, a estrutura produtiva nacional continua em uma condição 

periférica, com uma concentração regional dos pesquisadores no eixo Sudeste-Sul. 

Em continuidade, ressalta-se que a priorização da interação entre pesquisa pública e 

o setor privado não tem ampliado os dispêndios em atividades de P&D pelo setor privado, 

com os dados da PINTEC demonstrando que a atividade inovativa, presente em um terço 

das empresas brasileiras, corresponde basicamente à aquisição de máquinas e equipamentos 

para a linha de produção.  

Diante do exposto, torna-se necessário questionar se os dispêndios públicos 

aplicados nesta política pública estão sendo direcionados para o interesse da sociedade? 

Ademais, mesmo a ENCTI (2016-2022) colocando a inovação como um dos seus eixos 

estratégicos, cabe questionar até que ponto o SNCTI tem funcionado como promotor de 

inovação ativa no setor produtivo? Ainda, qual é de fato, a efetividade da transferência de 

conhecimento e tecnologia para o setor produtivo, visto que não se percebe o surgimento de 

uma cultura inovativa no setor privado, o que coloca em dúvida o alinhamento adotado e os 

reais impactos da aplicação dos recursos na PCTI brasileira e possíveis redirecionamentos. 

 

Agradecimentos: UTFPR – Câmpus Pato Branco, Edital 24/2018-DIRPPG-PB – 

Programa de Apoio à Pesquisa – Participação em Eventos Técnico-Científicos. 

 

 



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. 

 

 
480 

 

 

 

Referências 

BAGATTOLLI, C.; DAGNINO, R. P. Política de C&T e dinâmica inovativa no 

Brasil: avaliação de resultados. Revista Internacional de Ciencia y Sociedad, v.1, n. 1, p. 

14-26, 2014. 

 

BENKO, G. Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI. Tradução: 

Antonio de Pádua Danesi. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 

 

BRASIL. Constituição Federal. 1988. Disponível em:    -  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 

em: 17 jun. 2018. 

 

______. Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. Ciência, Tecnologia e Inovação para 

o Desenvolvimento Nacional – Plano de Ação 2007-2010 (PACTI). 2007. Disponível 

em: <http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/460>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

______. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. Estratégia Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015 (ENCTI). 2012. Disponível em: 

<http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/384>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

______. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 (ENCTI). 2016. 

Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br/xmlui/handle/123456789/990>. Acesso em: 

10 jun. 2018. 

 

______. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. 

Indicadores selecionados de Ciência, Tecnologia e Inovação – Brasil. 2017. Disponível 

em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/ 

Indicadores-2017.pdf>. Acesso em 10 jun. 2018. 

 

DAGNINO, Roberto. Por que os “nossos” empresários não inovam? In.: Estudos sociais 
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