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Costenaro Arquitetura e Urbanismo Ltda. Presidente CACIOPAR – (2012/2014). Vice-

presidente para Desenvolvimento Regional da Federação das Associações Comerciais e 
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Profa. Drª Diana Oya Sawyer: Professora Émerita da Universidade Federal de Minas 

Gerais desde outubro de 2010. Graduada com especialização em Sanitarista e mestrado em 

Saúde Pública pela Universidade de São Paulo USP. Na Harvard University, Estados 

Unidos, obteve os graus de Master e Doctor - in Sciences in Population Sciences. 

Pesquisadora do Centro Internacional de Políticas com Crescimento Inclusivo, PNUD. Foi 

Professora Assistente do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São 

Paulo. 

 

Prof. Dr. Eduardo Shimoda: Mestrado e doutorado em Produção Animal pela UENF. 

Coordenou o curso de mestrado em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional na 

UCAM-Campos, onde leciona e orienta na graduação e nos mestrados de Pesquisa 

Operacional e Inteligência Computacional e Engenharia de Produção e no mestrado e 

doutorado em Planejamento Regional/Gestão da Cidade. 

 

Prof. Dr. Adriano Rogério Goedert: Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de Santa Catarina. CEO da GRG Consultoria e Assessoria / 

Consultor Técnico da STEINBEIS UNIVERSITY BERLIN SIBE DO BRASIL. Professor 

da Faculdade de Vitória (Pós-Graduação) e da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) - 

Professor de Graduação e Pós-Graduação. 

 

Prof. Dr. Marcos Aurélio Saquet: Mestrado em Geografia pela Universidade Federal de 

Santa Catarina e Doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. Doutorado sanduíche na Università Ca Foscari de Veneza e Pós-

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

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

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

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

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde atua nos cursos de graduação em 

Geografia e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável 

(Mestrado e Doutorado). Também é professor credenciado no Programa de Pós-Graduação 

em Geografia da UNICENTRO (Doutorado). 

 

Prof. Dr. Arilson Favareto: Mestre em Sociologia (UNICAMP). Doutor em Ciência 

Ambiental (Universidade de São Paulo). Realizou estágio de estudos na École des Hautes 

Études en Sciences Sociales em Paris (França). Foi professor visitante da Flacso - Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (Equador) e da Universidade de Caldas (Colômbia). 

Atualmente é Professor na Universidade Federal do ABC, onde é vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território. 
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Prof. Dr. Valdir Roque Dallabrida: Pesquisador do CNPq, possui graduação em 

Geografia, especialização em Economia, mestrado e doutorado em Desenvolvimento 

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

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

professor pesquisador no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da 

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

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

Coordenador Geral da Rede Iberoamericana de Estudos sobre Desenvolvimento Territorial 

e Governança.  

 

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

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

Gobernanza Territorial y Urbana Ordenación del Territorio Planificación Integral del 

Desarrollo Territorial Sostenible Geografía Política Regional Diseño y Evaluación de 

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

 

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

Agronegócio - PPGDRA 

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

 

Dia 17/10/2018 (quarta-feira) 

08:00 – 12:00  Credenciamento dos participantes 

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

Professores Doutores: Remi Schorn, Ricardo Rippel, Weimar Freire 

da Rocha Jr, Carlos Otávio Zamberlan, Valdir Roque Dallabrida 

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

15:30 – 17:00 Apresentação de trabalhos 

 ST1 - Processos sócio históricos na evolução dos territórios 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

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

em Desenvolvimento  

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

Palestrantes: Mario César Costenaro, Jonhey Nazario Lucizani 

20:15 – 20:45 Intervalo para o café 

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

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

Noruega 

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

Regional 

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

Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

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

 

08:30 – 11:45 

10:00 – 10:30 

08:30 – 11:45 

Apresentação de trabalhos 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

Intervalo para o café 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

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

Brasil 

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

UPR/Cuba   

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

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

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

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

Urbano, Regional e Demografia: passado, presente e futuro 

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

Shimoda 

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

região  

Dr. Adriano Rogério Goedert 

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

Dia 19/10/2018 (sexta-feira) 

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

implicações nas dinâmicas de desenvolvimento 

Participantes: 

Dr. Marcos Aurélio Saquet – UNIOESTE – Francisco Beltrão 

Dr. Arilson Favareto - Universidade Federal do ABC – SP 

Mediador: Dr. Rogério Silveira – UNISC 

10:00 – 10:30                                    Intervalo para o café 

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

multinível) e suas possibilidades de orientar a ação coletiva nos 

processos de intervenção nos territórios 

Participantes: 

Dr. Valdir Roque Dallabrida – Mestrado em Desenvolvimento 

Regional – Santa Catarina – SC 

Dr. Joaquim Farinós Dasí - Departamento de Geografía e Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local - Universitat de València 

Mediadora: Drª Adriana Rossetto - UFSC 

13:30 – 15:30 

14:30 – 15:30 

Apresentação de trabalhos 

Assembleia Geral da REDETEG 

15:30 Encerramento 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

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

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 

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

ST1- Processos sócio históricos na evolução dos territórios 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

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

UNITAU 

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

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

FURB 

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

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

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RÍO 

CUARTO 

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

Marcelino Armindo Monteiro; Lucir 
Reinaldo Alves; Moacir Piffer. 

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UTFPR 

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

Diego Ghedini Gheller; Hieda Maria 
Pagliosa Corona. 

MAPA 

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

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Antônio Carlos Mazzetti Marcos 
Junior Marini; Márcio Gazolla. 

UTFPR 

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

Cristiane Pizzolatto; Edilson 
Pontarolo. 

UTFPR 

16:00 – 16:15 

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

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

UNIOESTE- FOZ 

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

Rafael Gonçalves Moreno; Rosele 
Marques Vieira. 

UEMS 

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

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

UTFPR 

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

Guilherme Asai; Alexandre de Souza 
Corrêa; Carlos Alberto Piacenti 

UNIOESTE -TOLEDO 

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

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

UTFPR 

17:15 – 17:30 

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

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

FACCAT 

17:30 – 17:45 

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

Leandro Pereira dos Santos; Carla 
Maria Schmidt; Dagmar Mithöfer 

UNIOESTE/ TOLEDO 

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

Ariana Cericatto da Silva; Pedro 
Henrique Evangelista Duarte. 

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

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

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

UNIOESTE - 
TOLEDO 

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

UNIOESTE - MCR 

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

UEMS 

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

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

FACCAT 

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

Andréia Belusso; Edilson Pontarolo; 
Josiane Carine Wedig. 

UTFPR 

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

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

UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ 

17:00 – 17:15 

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

Aruanã Antonio dos Passos; Carolina 
Rodrigues da Silva. 

UTFPR 

 
17:15 – 17:30 

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

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

 
PUC - GO 

17:30 – 17:45 

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

Alexandre Assis Tomporosk UNC 

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

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Reinaldo Knorek; Rui Pedro Julião UNC 

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

Juliane Vanderlinde  Hort; Alvorí  
Ahlert 

UNIOESTE -  MCR 

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

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

UNIOESTE -  TOLEDO 

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

Gabriela Cappellari; Alexandre 
Chapoval Neto; Jorge Oneide 
Sausen 

UNIJUÍ 

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

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

UFSM 

16:45 – 17:00 

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

Alexandre Assis Tomporoski; 
Valdir Roque Dallabrida; Jairo 
Marchesan. 

UNC 

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

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

UNIOESTE - FOZ 

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

Adriano Renzi ; Jandir Ferrera de 
Lima. 

UFGD 

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

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

FACCAT 

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

Raiana Ralita Ruaro Tavares; 
Gilson Ditzel Santos. 

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

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

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

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

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

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Zelimar Soares Bidarra 

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UFMG 

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

Eliana Lamberti; Jorceli de Barros 
Chaparro. 

UFRGS 

17:00 – 17:15 

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

Christian Luiz da Silva. UTFPR 

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

Carolina Freitas; Natália Guzella 
Perin; Mirian Beatriz Schneider. 

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

Cleverson Malagi; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

 
 

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

 

15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Egon Bianchini Calderari; Maria Lucia 
de Gomes Meza 

UTFPR 

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

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

UNB 

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

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

UNIOESTE -TOLEDO 

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

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

UNILA 

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

Luis Cláudio Villani Ortiz; Lucélia 
Ivonete Juliani 

UNIVERSIDADE DE 
SANTA CRUZ DO SUL 

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

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

UNIVERSIDADE 
REGIONAL INTEGRADA 
DO ALTO URUGUAI E 

MISSÕES 

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

Taís Wengenovicz; Maria Aparecida 
Lucca Caovilla 

UNOCHAPECÓ 

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

Gerson Luiz Pontarolli; Antônio 
Gonçalves de Oliveira 

UTFPR 

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

Marcos Junior Marini; Gilcindo de 
Castro Corrêa Neto 

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

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Augusto Faber Flôres; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

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

Isabela Romanha de Alcantara; Lucir 
Reinaldo Alves. 

UNIOESTE -  TOLEDO 

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

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

UNIOESTE -  TOLEDO 

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

Márcio Alberto Goebel; Mirian Beatriz 
Schneider 

UNIOESTE -  TOLEDO 

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

Ximena Novais de Morais; Maria 
Lucia Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

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

Rafael Lucas Alves Ferreira; Eder 
Cordeiro; Adilson Francelino Alves 

UNIOESTE - MCR 

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

Cristian Orlando Avila Quiñones; 
Zulma Lorena Duran; Waldecy 
Rodrigues 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y 

A DISTANCIA 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

  
 

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

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Camila Kroetz; Giovanna Pezarico; 
Franciele Clara Peloso 

UTFPR 

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

Romildo Camargo Martins; Cláudia 
Mária Sonáglio 

UEMS 

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

Beatriz Dutra dos Santos; Carlos 
Otávio Zamberlan 

UEMS 

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

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

UNIOESTE -  FOZ 

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

Adrian Camilo Cabrera Solarte UNILA 

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

Vivian Letícia Aguero Godoy; Carlos 
Otávio Zamberlan 

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

 

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

Edilberto Nunes de Moura; Jesse 
Ryan Rozelle 

PUCPR / FEMA 

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

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

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
RONDÔNIA 

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

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

UNILA 

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

Bruna Maria Oliveira Benites Ferreira; 
Claudia Maria Sonaglio 

UEMS 

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

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

UNILA 

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

Adriano Renzi; Aline Patrícia Henz; 
Ricardo Rippel 

UNIOESTE - TOLEDO 

10:00 – 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

Natália Guzella Perin; Jandir Ferrera 
de Lima 

UNIOESTE -  TOLEDO 

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

Mateus Antunes de Lima; Augusta 
Pelinski Raiher 

UEPG 

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

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

UEMS 

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

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

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

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

Antônio Pasqualetto, Cibelle de 
Moura Guimarães Alexandre Thomáz 
Magalhães 

PUC - GO 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

Marciano Vottri; Julio Caetano 
Tomazoni; Cristiane Maria Tonetto 
Godoy 

UTFPR 

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

Cássia Girotto; Mateus Piovesan 
Montagner; Rafaela Maria Graciano 
Carnevale 

UNIOESTE - CASCAVEL 

16:30 – 16:45 

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

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

UFMG 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

17:00 – 17:15 

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

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

UNB 

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

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

UEMS 

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

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

UNOCHAPECÓ 

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

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

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

Laudelina Alves Ribeiro; Cristiano 
Stamm 

UNIOESTE - TOLEDO 

8:45 – 9:00 

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

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

UFSC 

9:00 – 9:15 

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

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

UNIJUÍ 

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

UFMG 

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

Clarete Trzcinski; Augusto Jobim do 
Amaral 

UFRGS 

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

Gabriel Massao Fugii; Camille Bolson; 
Christian Luiz da Silva 

UTFPR 

10:00– 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

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

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

UNIOESTE - CASCAVEL 

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

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

UFFS 

11:00 – 11:15 

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

Mariel Mayer Pilarski ; Ana Paula 
Myszczuk 

UTFPR 

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

Adriana Marques Rossetto; Anicoli 
Romanini 

UFSC 

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

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

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

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

Alexandra Patricia Albareda; Ricardo 
Lobato Torres 

UTFPR 

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

Maristela Dumas; Maria Lucia 
Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

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

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

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

Mário Sérgio Pedroza Lobão; 
Jefferson Andronio Ramundo Staduto 

UNIOESTE - TOLEDO 

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

Mário Sérgio Pedroza Lobão IFAC 

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

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

UNIOESTE - TOLEDO 

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

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

UNISC 

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

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

UFV 

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

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Roselaine Navarro Barrinha 

UNIOESTE - TOLEDO 

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

Vanilson Viana Cardoso; Jorge Oneide 
Sausen; Airton Adelar Mueller 

UNIJUÍ 

 
 

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

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

Márcio Luiz Ribeiro Alberth Martins 
Batista; Jefferson Andronio Ramundo 
Staduto 

UNIOESTE -TOLEDO 

15:45 – 16:00 

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

Bernardo Both; Nelson José Thesing; 
Dilson Trennepohl 

UNIJUÍ 

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

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

UFPR 

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

Claudio Machado Maia; Mario Riedl UFRGS 

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

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

UNIOESTE -TOLEDO 

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

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

UNILA 

17:00 – 17:15 

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

Carolina Galvanese; Arilson Favareto UFABC 

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

Francisca Danaides Carreras Rios; 
Valdemar João Wesz Junior 

UNILA 

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

Vilmar Nogueira Duarte; Patricia 
Estanislau; Moacir Piffer 

UNIOESTE -TOLEDO 

17:45 -18:00 

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

Claudio Machado Maia; Taíz Viviane 
Dos Santos 

UNOCHAPECÓ 
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A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES E INDICADORES NA EFETIVIDADE DA 

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA BRASILEIRA 

 

THE USE OF INDICES AND INDICATORS IN THE EFFECTIVENESS OF THE 

NATIONAL POLICY OF URBAN BRAZILIAN MOBILITY 

 

Bruna Marceli Claudino Buher Kureke1 

Márcia de Andrade Pereira Bernardinis2 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: A mobilidade sustentável das cidades se tornou um tema amplamente abordado 

nacional e internacionalmente nas últimas décadas. Para uma avaliação efetiva do assunto, 

diversas metodologias são estudadas, dentre elas a criação e quantificação de indicadores 

de mobilidade urbana sustentável. No Brasil, estes indicadores compõem a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), a partir Lei Federal nº 12.587, sendo a sua 

utilização essencial para avaliação e monitoramento de Planos de Mobilidade Urbana. Este 

artigo, portanto, a partir de um apanhado teórico, tem o objetivo de analisar o papel destes 

indicadores e da sua quantificação por meio de um índice para uma aplicação mais efetiva 

das políticas de mobilidade no contexto brasileiro. Assim, como resultado, evidencia-se a 

importância do tema em confronto com a sua escassez e superficialidade, dada a sua pouca 

aplicação em relação ao número de planos de mobilidade já efetivados no Brasil. 

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Indicadores. Planejamento Urbano. Política de 

Mobilidade Urbana Seminário. 

 

Abstract: The sustainable mobility of cities has become a theme widely discussed national 

and internationally in recent decades. For an effective evaluation of the subject, several 

methodologies are studied, among them the creation and quantification of sustainable urban 

mobility indicators. In Brazil, these indicators make up the National Urban Mobility Policy 

(PNMU), based on Federal Law 12,587, and its essential use is for the Urban Mobility 

Plans evaluation and monitoring. This article, therefore, based on a theoretical survey, aims 

to analyze the role of these indicators and their quantification through an index for a more 

effective application of mobility policies in the Brazilian context. Thus, as a result, the 

importance of the theme in comparison with its scarcity and superficiality is evidenced, 

                                                 
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, 

Grupo de Pesquisa em Planejamento e Políticas Urbanas e Regionais - Planejamento e Políticas de Transporte 

e Mobilidade. Email: brunabuher@gmail.com. 
2 Professora Doutora do Departamento de Transportes e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 

Urbano  da Universidade Federal do Paraná, Grupo de Pesquisa em Planejamento e Políticas Urbanas e 

Regionais - Planejamento e Políticas de Transporte e Mobilidade. Email: profmarcia.map@gmail.com. 
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given its little application in relation to the number of mobility plans already implemented 

in Brazil. 

 

Keywords: Urban Mobility. Indicators. Urban Planning. Urban Mobility Policy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre os preceitos do direito urbanístico, a mobilidade urbana encontra-se 

associada de forma intrínseca às questões de planejamento urbano, pois o crescimento das 

cidades influencia e é influenciado pelos meios de transporte disponíveis à população. As 

cidades devem permitir a harmonia da circulação de pessoas e cargas, a partir de um 

sistema adequado de mobilidade.  

Na perspectiva da produção social do espaço, o crescimento urbano causado pelo 

espalhamento espacial, o aumento no uso do automóvel, a escassa infraestrutura urbana e a 

poluição do meio ambiente interferem na qualidade de vida da população. Estes fatores têm 

contribuído para que pesquisadores e tomadores de decisão busquem novas formas de 

minimizar, discutir e encontrar soluções para estas questões urbanas (MAGAGNIN, 2008).  

A partir desse cenário de perturbação social urbana foram estabelecidas legislações 

organizacionais para políticas de ordenação do solo e mobilidade urbana, sendo então 

responsabilidade do Estado a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano e do 

Poder Público Municipal a execução dessas políticas (FELTRAN, 2016). 

Segundo a mesma autora, é notório o fato de a mobilidade sempre ter sido urbana, 

porém nunca humana, sendo o sistema viário, desde sua concepção, direcionado à fluidez 

de circulação de veículos particulares, trazendo dessa forma benefícios a apenas um grupo 

da população, reduzindo a oferta e o espaço viário para o transporte público coletivo, 

aumentando a fragmentação social da parcela da população com menor renda residente em 

áreas periféricas que, por não ter acesso aos equipamentos urbanos, tem suas capacidades 

restritas.   

Nesse contexto se insere o conceito de mobilidade urbana sustentável como uma 

maneira de promoção de deslocamentos igualitários, facilitando acessos em todos os seus 
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aspectos, para que dessa forma se possa reduzir o consumo de energia associada aos meios 

de transporte, diminuindo a poluição ambiental e aplicando os recursos nos transportes de 

forma mais eficiente. 

A partir da inserção do conceito de mobilidade urbana sustentável em âmbito 

legislativo nas discussões dos Planos Diretores de Transporte e Mobilidade, alguns 

modelos de avaliação e monitoramento da mobilidade em nível local começaram a ser 

adotados. Como exemplo, tem-se a aplicação de indicadores.  (SILVA et al., 2007). 

No Brasil, a utilização de indicadores faz parte da Política de Mobilidade Urbana, 

onde a definição de um Sistema de Indicadores é parte integrante dos produtos a serem 

definidos na elaboração dos Planos Diretores de Transportes e Mobilidade Municipais. Este 

sistema de indicadores pode ser utilizado nas etapas de planejamento e monitoração dos 

planos de mobilidade (MAGAGNIN, 2008), o que justifica a significância de se tratar e 

estudar este tema na atualidade. 

Diante do contexto apresentado, este artigo tem como objetivo apresentar a situação 

brasileira no contexto da aplicação efetiva das políticas de mobilidade urbana, assim como 

um panorama da utilização de índices e indicadores como ferramenta de auxílio na 

elaboração e controle dos Planos de Mobilidade Urbana, afim de se ter uma melhoria 

contínua nesses processos.  

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Analisando a concepção inicial do debate da questão urbana brasileira, Pechman 

(1996) relata o fato de o processo de urbanização brasileiro não ter sido concebido a partir 

da industrialização ou de seu capital. O caso brasileiro difere do exterior pela sua essência 

predominantemente rural e de lógica mercantil do capital comercial em seu meio urbano.  

A cidade, ao passo que enriquece, atrai, fato notado em um contexto dos anos 60 

aos anos 80, com a intensificação da urbanização, produzindo grandes cidades, com 

crescimento caótico e desordenado, dando espaço à criação da periferia. Kowarick (1979) 
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explana sobre a criação de zonas dormitório a partir de uma configuração urbana segregada, 

obtida através da expansão urbana processada com enormes vazios retidos visando a 

valorização de terra. Com isso, a população trabalhadora fixou-se em locais desprovidos de 

infraestrutura e distante dos locais de trabalho, consequência do processo especulativo, que 

produz terra para o mercado imobiliário. 

Lefebvre (1999) descreve então a transformação da cidade em um produto 

industrial, dando destaque à reprodução coletiva da força de trabalho. O espaço urbanizado 

passa então a ser constituído em função da produção industrial e das necessidades desta 

reprodução coletiva. Sendo assim, as cidades industriais se estendem às suas periferias para 

acomodar as indústrias e a sua força de trabalho, causando a geração de extensas regiões 

urbanizadas ao seu redor, entendidas como regiões metropolitanas.  

Conforme apontado por Villaça (1998), as áreas comerciais e de serviços das 

cidades industriais são as maiores geradoras e atrativas de viagens, resultantes da 

acumulação da força de trabalho com os consumidores, dos que ali trabalham com os que 

ali compram. 

A cidade pode ser entendida, segundo Zioni (2009), a partir das mais diversas 

conjunturas temporais, espaciais e de custos, como um grande mercado de produção e 

consumo. A movimentação de carga então torna-se parte integrante e primordial deste 

contexto no tocante ao estabelecimento de valor espacial à mercadoria, incluindo-a no 

processo econômico. 

A relação entre a cidade e os meios de transporte é retratada de forma a evidenciar 

suas interferências mútuas. Vilela et al. (2013) trazem a perspectiva de que o espaço 

geográfico possui influência direta nos serviços de transporte, sua localização, 

características e capacidades, e, consequentemente, nas modificações do espaço ao longo 

do tempo. Por outro lado, Bernardes e Ferreira (2015) destacam o fato de os meios de 

transportes intervirem em aspectos como localização, tamanho e características das cidades, 

além dos hábitos e cultura da população, sendo o fluxo de mercadorias, pessoas e serviços 

facilitadores do desenvolvimento socioeconômico e da organização das cidades. 
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Leis e políticas públicas foram criadas para a efetivação do uso igualitário do espaço 

urbano no intuito de a mobilidade urbana tornar-se um instrumento na aplicação do direito 

à cidade. Porém, esse fato não é recorrente na maioria das cidades brasileiras, onde o meio 

urbano está estruturado, na maior parte das vezes, de forma a segregar e, por muitas vezes, 

excluir a população de baixa renda do centro de produção (FELTRAN, 2016). 

 

 A Política Nacional de Mobilidade Urbana 

 

A necessidade de mudanças profundas nos padrões tradicionais de mobilidade, na 

perspectiva de cidades mais justas e sustentáveis, levou à aprovação da Lei Federal nº 

12.587 de 2012, que trata da PNMU e contém princípios, diretrizes e instrumentos 

fundamentais para o processo de transição, como por exemplo, a obrigatoriedade de os 

municípios com mais de 20 mil habitantes terem planos de mobilidade. Esta lei então se 

apresenta como instrumentalizadora do direito à cidade, por trazer a garantia de acesso das 

populações mais vulneráveis aos núcleos econômicos, sociais e comerciais das cidades, 

democratizando o uso das vias, dando prioridade aos modais não motorizados e transporte 

coletivo em detrimento dos veículos individuais, retomando o espaço viário aos modais 

tidos como sustentáveis. 

A PNMU é um dos eixos estruturadores da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, que deve ser entendida como um conjunto de princípios, diretrizes e normas que 

norteiam a ação do poder público e da sociedade em geral, na produção e na gestão das 

cidades. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano deve estar inserida num projeto 

nacional de desenvolvimento econômico e social, integrando por meio de sua 

transversalidade as políticas setoriais. Políticas territoriais, participação social e destinação 

de recursos financeiros são de vital importância para combater as disfunções urbanas, 

externalidades negativas e desigualdades territorial e social existentes no país 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 
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Os planos de mobilidade devem atender às premissas da legislação, como a 

prioridade para meios não motorizados e estímulo do transporte coletivo, contrapondo-se à 

política nacional ainda em vigor, de incentivo à indústria automobilística por meio da 

redução de impostos para a aquisição de veículos (GUARESE, 2012). 

Conforme o Ministério das Cidades (2007), mais de 3 mil cidades devem elaborar 

seus Planos de Mobilidade Urbana conforme a Lei n. 12.587/2012, das quais 1.644 têm 

acima de 20 mil habitantes. Segundo Cezario e Bernardinis (2015), o perfil dos municípios 

brasileiros de 2012, realizado pelo IBGE, mostra que em municípios com 100 mil a 500 mil 

habitantes, 43,6% possui conselhos municipais de transporte e 22,4% possui Planos de 

Mobilidade Urbana. Nos 38 grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes, as 

proporções sobem para 76,3% de cidades com conselhos e 55,3% de cidades com Planos de 

Mobilidade Urbana.  

Sabe-se que a porcentagem de municípios que possuem Planos de Mobilidade 

Urbana ainda é muito pequena, evidenciando a necessidade da realização dos mesmos. Em 

cidades com menos de 100 mil habitantes esse número é ainda menor, pois não há estrutura 

para a criação de tal documento, como conselhos e secretarias de transporte, embora isso já 

seja uma exigência da lei tal. Por isso, a criação de planos de mobilidade urbana em cidades 

de pequeno porte é de grande relevância, pois em cidades com essas características é 

possível reorganizar os diferentes modais e integrá-los com o crescimento urbano de 

maneira prática e efetiva, prevenindo o futuro sucateamento do sistema viário (ROEDEL E 

BERNARDINIS, 2015). 

A mobilidade urbana sustentável, por sua vez, pode ser pensada como o resultado de 

um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo 

e democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos de transporte coletivo 

e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável 

(BRASIL, 2007). 

Banister et al. (2000) constatam que uma abordagem voltada à mobilidade 

sustentável exige ações para redução da necessidade de viagens, diminuindo suas distâncias 
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e incentivando maior eficiência do sistema de transportes. Um planejamento de transporte 

mais sustentável apoia a redução da dependência do automóvel, já que esse fato impõe 

vários custos econômicos, sociais e ambientais.  

Magagnin (2008), cita que a inexistência ou precariedade de uma política de 

transportes no país e nos municípios pode dificultar, ou mesmo inviabilizar, um 

planejamento de transportes que incorpore os conceitos de “mobilidade urbana” e da 

“sustentabilidade”. 

Neste sentido, algumas ferramentas para auxílio à elaboração dos Planos de 

Mobilidade Urbana têm sido utilizadas na última década, como a aplicação de indicadores 

de mobilidade urbana sustentável, apoiando os planos a atingir objetivos econômicos, 

sociais e ambientais propostos por cenários alternativos e pacotes de políticas públicas, bem 

como o enfoque de aspectos específicos da sustentabilidade, como acessibilidade, 

mobilidade e capacidade ambiental. Esse modelo de avaliação pode chamar a atenção para 

a necessidade da articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade, a fim de 

proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço, de forma segura, socialmente 

inclusiva e sustentável, além de promover a integração entre as diversas modalidades de 

transportes.  

 

Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

 

A utilização de indicadores como ferramenta de auxílio nos Planos de Mobilidade 

Urbana pode ser parametrizada através da sua quantificação, sendo que algumas cidades 

brasileiras já fizeram uso desse método: São Carlos, Curitiba, Distrito Federal, Belém, 

Uberlândia, Araraquara, Anápolis e Goiânia. A metodologia proposta por Costa (2008), 

intitulada Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS), é capaz de proporcional tal 

feito, avaliando aspectos pertinentes à mobilidade e incluindo cenários essenciais, como o 

social, econômico e ambiental. 
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Desenvolvido por Costa (2008), o IMUS – Índice de Mobilidade Urbana 

Sustentável tem como proposta oferecer uma metodologia capaz de avaliar 

quantitativamente aspectos pertinentes à mobilidade, incluindo cenários essenciais, como o 

social, econômico e ambiental. O índice é composto por 87 indicadores agregados em 37 

temas, sendo esses distribuídos em 9 domínios. 

Segundo a autora, o IMUS consiste em uma ferramenta desenvolvida para auxiliar 

na análise e monitoramento da mobilidade urbana e na elaboração de políticas públicas 

visando a sustentabilidade dos sistemas de mobilidade e a melhoria da qualidade de vida. 

Conforme a autora, o índice tem como principais características:  

“• Estabelecer um sistema de pesos para os critérios, revelando sua importância relativa. 

Considera ainda, para cada tema avaliado, a importância das dimensões da 

sustentabilidade (Social, Econômica e Ambiental). Assim permite avaliar os impactos de 

ações setoriais sobre o sistema de mobilidade e segundo as três dimensões consideradas 

na sustentabilidade; 

• Adotar um modelo de agregação dos critérios que permite sua compensação, ou seja, 

permite que um critério de qualidade baixa seja compensado por um conjunto de 

critérios de maios qualidade; 

• Constituir uma ferramenta de fácil compreensão e simplicidade de aplicação, não 

exigindo a utilização de pacotes computacionais específicos, nem conhecimento de 

modelos matemáticos complexos para sua utilização” (COSTA, 2008). 

 A composição dos 87 indicadores foi obtida através de consulta a 

experiências anteriores em outras regiões, envolvendo também especialistas com 

conhecimentos específicos. Após a definição dos indicadores, a autora propôs pesos para 

cada critério. Os 9 domínios e os 37 temas foram avaliados por sua ordem de importância e 

normalizados de 0,00 a 1,00. Foram então estabelecidos pesos iguais para todos os 

indicadores – também normalizados de 0,00 a 1,00 -, trazendo assim a possibilidade de 

redistribuição dos pesos no caso da impossibilidade de cálculo de um ou mais indicadores. 

Logo, tem-se a normalização dos 9 domínios somando 1,00, bem como seus respectivos 

temas, que somam 1,00 dentro de cada composição de domínios, o que ocorre também com 

os indicadores agrupados em cada tema.  
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Exemplificando, o Quadro 1 mostra os pesos do domínio Aspectos Ambientais, dos 

temas que compõe o domínio e dos indicadores que compõe cada tema. Portanto, os 9 

domínios somam peso 1,00, os dois temas do domínio em destaque somam 1,00 e os 

indicadores de cada tema também somam 1,00. 

 

Quadro 1: Exemplo da configuração de pesos do IMUS 

DOMÍNIO PESO TEMA PESO INDICADOR PESO 

Aspectos 

Ambientais 
0,113 

Controle dos impactos no 

meio ambiente 
0,523 

Emissões de CO 0,250 

Emissões de CO2 0,250 

Estudos de impacto ambiental 0,250 

Recursos naturais 0,477 

Consumo de combustível 0,500 

Uso de energia limpa e 

combustíveis alternativos 
0,500 

Fonte: COSTA (2008). 

 

Para que haja a possibilidade de exclusão de indicadores que não se adequam à 

cidade em estudo, Costa (2008) elaborou um sistema de normalização, ou seja, se um 

indicador é excluído, os pesos dos outros serão readequados, voltando a somar 1,00. Essa 

normalização permite uma visão detalhada do sistema de mobilidade urbana, cobrindo 

temas que são relevantes em diferentes contextos geográficos. 

O Quadro 2 exemplifica duas normalizações, para indicadores quantitativos e 

qualitativos respectivamente. Nos indicadores quantitativos pode haver necessidade de 

interpolação dos dados para casos em que o valor obtido em campo não se encontra 

explícito. 

 

 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1359 

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

 

Quadro 2: Exemplo de normalização para indicadores quantitativos e qualitativos 

Indicador 2.1.3 - População exposta ao ruído de tráfego 

Score 

Valores de Referência                                                                                                                      

Porcentagem da população urbana (ou da área em estudo) exposta a ruído de tráfego superior a 65 

dB(A) 

1 0 

0,75 25% 

0,5 50% 

0,25 75% 

0 100% 

 
 

 

  
Indicador 2.1.4 - Estudos de impacto ambiental 

Score 
Valores de Referência 

O município exige: 

1 
Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para projetos de transportes e 

mobilidade urbana, e define medidas compensatórias ou mitigadoras 

0,75 
Estudo de impacto ambiental para projetos de transportes e mobilidade urbana e define medidas 

compensatórias ou mitigadoras 

0,5 
Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para projetos de transportes e 

mobilidade urbana, mas não define medidas compensatórias ou mitigadoras 

0,25 
Estudo de impacto ambiental para projetos de transportes e mobilidade urbana, mas não define 

medidas compensatórias ou mitigadoras 

0 
O município não exige qualquer estudo ou medida mitigadora sobre impactos dos sistemas de 

transportes e mobilidade urbana 

Fonte: COSTA (2008). 

Por fim, para se obter o valor final do IMUS, os indicadores são agregados através 

de média ponderada conforme seu score e seu peso. Com isso, tem-se como índice global 

um valor entre 0,00 e 1,00 e como índices setoriais – econômico, social e ambiental, 

valores entre 0,00 e 0,340, somando 1,00 ao final. 
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No Quadro 3 são apresentadas algumas cidades que já fizeram a aplicação do Índice 

de Mobilidade Urbana Sustentável e seus valores globais. Para estas cidades, tem-se 

Curitiba com maior valor global do IMUS e Belém com o menor índice. 

Quadro 3: IMUS calculado para as cidades 

Cidade Ano IMUS 

São Carlos 2008 0,568 

Curitiba 2010 0,754 

Distrito Federal 2010 0,45 

Belém 2011 0,37 

Uberlândia 2012 0,717 

Araraquara 2012 0,451 

Anápolis 2012 0,419 

Goiânia 2013 0,659 

FONTE: A autora (2018). 

A importância desses indicadores na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana das 

cidades em contraposição com o pequeno número de cidades que já tiveram seu IMUS 

calculado ressalta a necessidade de uma aplicação mais efetiva e abrangente desse índice 

nas demais cidades brasileiras. 

Ressalta-se, porém, a inadequação de uma comparação assertiva entre cidades, pois 

na maioria das vezes não se obtém características semelhantes e tampouco o cálculo dos 

mesmos indicadores. Por isso, uma das características do IMUS é a ação pontual para 

melhoria dos indicadores considerados críticos e ruins em cada cidade onde ele é aplicado, 

e não sua simples comparação entre cidades. 

A partir do estudo de diversos indicadores e da aplicação do IMUS em cidade de 

região metropolitana do Paraná, Buher (2016) indicou um contraponto nos indicadores 

existentes: a não consideração de fatores que envolvam transporte de carga, fato de grande 

importância quando os indicadores são aplicados em cidades com características 

industriais. 
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A Efetividade do Uso de Índices e Indicadores nos Planos de Mobilidade Urbana 

Brasileiros 

 

 A iniciativa intitulada Bicicleta nos Planos, realizada pela associação Bike Anjo e 

União dos Ciclistas do Brasil, criou um banco de dados dos Planos de Mobilidade Urbana 

já realizados no âmbito nacional. Assim, ao investigar 166 planos de mobilidade urbana 

disponíveis publicamente elaborados a partir de 2012 em cidades brasileiras, relata-se a 

escassez da menção e da proposição de indicadores de mobilidade urbana sustentável afim 

de monitorar e avaliar os planos como um todo. 

Como resultado, tem-se 20 planos fazendo menção a indicadores, 36 propondo 

indicadores de monitoramento e avaliação, 9 planos apontando indicadores exclusivamente 

para infraestrutura cicloviária e 1 plano propôs indicadores exclusivamente para transporte 

público. O restante, somando 100 municípios, sequer fazem menção a indicadores. Além 

disso, evidencia-se a inexistência da tratativa de um índice englobando vários indicadores, a 

título de quantificá-los afim de avaliar a progressão ao longo do tempo. 

O gráfico a seguir demonstra em termos percentuais a avaliação efetuada nos planos 

mencionados. 
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Gráfico 1: Menção a indicadores de avaliação e monitoramento de Planos de Mobilidade Urbana 

brasileiros 

 

FONTE: As autoras (2018) 

 

Um estudo realizado por Bernardinis et al. (2017) a partir da proposição do IMUS 

demonstrando a sua utilização para avaliação e monitoramento de Planos de Mobilidade de 

quatro grandes capitais brasileiras revelou, dentre alguns indicadores selecionados, a 

evolução dos scores, como demostra a Figura 1. 
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Figura 1: Evolução dos scores das capitais para cada indicador 

 

FONTE: BERNARDINIS ET AL. (2017) 

Analisando as evoluções médias anuais resultantes da Figura 1, no que se refere ao 

indicador “Transporte público para pessoas com deficiência”, Curitiba apresentou uma 

evolução do score de 0,02, São Paulo de 0,10 e Belo Horizonte 0,06. O indicador “Extensão 

e conectividade das vias”, assim como “Acidentes com pedestres e ciclistas”, além de não 

possuir evolução, apresentaram score 0,00 para todas as cidades avaliadas.  
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No indicador “Velocidade média do transporte público”, nenhuma cidade 

apresentou evolução significativa. Com relação a “Idade média da frota de transporte 

público”, Curitiba sofreu um decréscimo médio anual de 0,01, São Paulo uma evolução de 

0,01, e Rio de Janeiro e Belo Horizonte mantiveram score 1,00 no decorrer dos anos 

analisados. O indicador “Passageiros transportados anualmente” sofreu um decréscimo de 

0,02 em Curitiba, de 0,01 em São Paulo, uma evolução de 0,01 no Rio de Janeiro e não 

apresentou variações significativas em Belo Horizonte.  

Já na “Diversidade dos modos de transporte” Curitiba não evoluiu 

significativamente e São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresentaram evolução de 

0,05. No indicador “Integração do transporte público”, apesar de a evolução média anual 

não ser representativa em nenhuma capital, São Paulo teve destaque de 2012 para 2013, 

aumentando seu score de 0,50 para 0,75. “Descontos e gratuidades”, em Curitiba, obteve 

evolução de 0,16, no Rio de Janeiro de 0,02 e em Belo Horizonte houve um decréscimo de 

0,02.  

Por fim, com relação à “Tarifa de transporte”, além do decréscimo de 0,02 em 

Curitiba e no Rio de Janeiro, da evolução de 0,08 em Belo Horizonte e da inexpressividade 

de São Paulo, vale apontar a queda notória do score em Curitiba, que de 1,00 em 2010 

passou para 0,00 em 2015, o pico em São Paulo entre 2012 e 2014 (1,00) e seguinte queda 

para 0,00 em 2015, fato semelhante ao Rio de Janeiro, e a inconstância de score em Belo 

Horizonte, com altas e quedas no decorrer dos anos. 

Sendo assim, ao se realizar uma análise consistente de indicadores de mobilidade 

urbana sustentável, mais especificamente o IMUS, é possível traçar panoramas em 

determinados períodos e perspectivas futuras, monitorando desta forma a efetividade das 

ações propostas em Planos de Mobilidade.  

Conforme Bernardinis et al. (2017), o IMUS pode ser utilizado na avaliação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana em municípios, principalmente do que concerne à 

padronização de dados, sendo uma alternativa cabível a organização e disponibilidade de 

dados de conforme os indicadores deste índice.  
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Estes fatores corroboram com o fato de indicadores e índices como o IMUS serem 

determinantes na maior efetividade dos Planos de Mobilidade e da PNMU como um todo, 

por serem atributos passíveis de comparação entre cidades brasileiras e de uma aplicação 

mais assertiva de recursos voltados à mobilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando a situação brasileira no tocante de legislações urbanísticas, dados de 

2013 revelam que, considerando cidades com mais de 20.000 habitantes que deveriam ter 

Plano Diretor, 10,4% ainda não o possuem, das quais em 6,3% o Plano está em fase de 

criação e em 4,1% ele sequer está sendo elaborado. A situação se degrada com relação aos 

Planos de Mobilidade, pois para cidades com menos de 100 mil habitantes, por exemplo, 

não há sequer, na maioria das vezes, estrutura para criação de tal documento, como 

Conselhos ou Secretarias de Transporte (BASTOS et al, 2016). 

Assim, dada a carência de planejamento e execução de políticas de mobilidade 

urbana, tem-se como consequência a aplicação também escassa de indicadores e da 

quantificação dos mesmos por meio de um índice em cidades brasileiras, ressaltando dessa 

forma sua necessidade e sua importância no tocante à mobilidade urbana como um todo. 

Por fim, por mais que existam estudos sobre tais indicadores, esses ainda são 

insuficientes e, mais especificamente em transporte de carga, sua quantificação inexistente, 

o que salienta o fato desta temática ter grande campo de estudos e oportunidades, tanto para 

pesquisadores como para tomadores de decisão, no âmbito das políticas públicas, para que 

haja efetividade no planejamento e monitoramento dos Planos de Mobilidade Urbana.  

 

 

 

 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1366 

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

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BASTOS, J.T,; BERNARDINIS, M.A.P.; BUHER, B.M.C.; GUIMARÃES JÚNIOR, P.R. 

(2016). Uma retrospectiva acerca do desempenho brasileiro no contexto da década 

mundial de ações para a segurança viária. In: Congresso ANPET, 2016, Rio de Janeiro. 

XXX ANPET - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2016. p. 1421-

1432. 

 

BERNARDINIS, M. A. P.; DAL BOSCO, A. ; HARDT, G. . Padronização de 

Indicadores de Mobilidade Urbana para Administração Pública. In: V Open Fórum 

Trânsito e Transformação, 2017, Curitiba. V Open Fórum Trânsito e Transformação, 2017. 

 

BICICLETA NOS PLANOS. (2018). Como estão os Planmobs no Brasil? Disponível em 

<http://bicicletanosplanos.org/faca-sua-cidade/biblioteca/como-estao-os-planmobs-no-

brasil/>. Acesso em 5 de abril de 2018. 

 

BUHER, B.M.C. (2016). Estudo e aplicação de indicadores de mobilidade urbana 

sustentável. Trabalho Final de Curso. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

 

CARVALHO de, R.P. (2016). Método para identificação de critérios de desempenho 

para avaliação e monitoramento de soluções de logística urbana. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.  

 

CEZARIO, H.C.; BERNARDINIS, M.A.P. (2015). Roteiro para elaboração de planos de 

mobilidade para cidades de pequeno porte. Relatório de iniciação científica. 

Universidade Federal do Panará, Curitiba. 

 

COSTA, M. C. (2008). Um índice de mobilidade urbana sustentável. Tese de 

Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

FELTRAN, F. R. (2016). A lei de mobilidade urbana como instrumento de efetivação 

do direito à cidade e à inclusão social. Âmbito Jurídico, n.147. Disponível em: 

<http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17044>. 

Acesso em 9 jun. 2018. 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1367 

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

MAGAGNIN, R. C. (2008) Um Sistema de Suporte à Decisão na Internet para o 

Planejamento da Mobilidade Urbana. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES (2007). PlanMob: construindo a cidade sustentável – 

caderno de referências para elaboração de plano de mobilidade urbana. Brasília: 

Ministério das Cidades. 

 

ROEDEL, L.; BERNARDINIS, M.A.P. (2015). Plano de Mobilidade: solução para 

cidades sustentáveis. Relatório de iniciação científica. Universidade Federal do Panará, 

Curitiba. 

 

SILVA, A.N.R. da; MAGAGNIN, R.C.; SOUZA, L.C.L. de. (2007). Should Planning-

Support Tools rely on Public Participation or on Expert’s Judgments? In Real Corp 

007. Vienna – Austria. Real Corp 007 Proceedings. Vienna: Editors: Mafred SCHRENK, 

Vasily V. POPOCIVH, Josef BENEDIKT, 2007. p. 899-903. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1368 

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

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL: 1935 – 2017 

 

NATIONAL POLICY OF PUBLIC SAFETY OF BRAZIL: 1935 - 2017 

 

Josineide Aquino da Silva Amaral3 

Zelimar Soares Bidarra4 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Politicas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir as políticas nacional de segurança pública no 

Brasil no período de 1935 a 2017. Uma revisão dos documentos sobre as leis, decretos e 

planos foi feita com o intuito de observar a evolução das políticas de segurança pública no 

Brasil. Também foi feita uma revisão de trabalhos relacionados ao assunto e uma análise 

estatística de alguns dados da criminalidade no Brasil. A conclusão a que se chegou é que, 

de acordo com os números da criminalidade, as políticas de segurança no Brasil não foram 

eficientes no combate ao crime. Alguns estudos mostram que é necessária a integração da 

sociedade no combate ao crime e, principalmente, melhorar a educação dos jovens e dá a 

eles a oportunidade de emprego e renda. Não adiante apenas combater o crime é preciso 

prevenir e evitar as causas que levam os indivíduos à criminalidade e, principalmente, 

reduzir as extremas desigualdades sociais.  

 

 

Palavras-chave: Segurança Pública. Políticas Públicas. Criminalidade. 

 

 

Abstract: The objective of this article is to discuss national public security policies in 

Brazil from 1935 to 2017. A review of the documents on laws, decrees and plans was made 

with the aim of observing the evolution of public security policies in Brazil. A review of 

papers related to the subject and a statistical analysis of some crime data in Brazil were also 

made. The conclusion reached is that, according to the numbers of crime, the security 

policies in Brazil were not efficient in the fight against crime. Some studies show that it is 

necessary to integrate society in the fight against crime and, above all, to improve the 

education of young people and give them the opportunity for employment and income. Not 

only to combat crime, it is necessary to prevent and avoid the causes that lead individuals to 

crime and, above all, to reduce the extreme social inequalities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A segurança dos brasileiros está cada vez mais vulnerável as articulações da 

criminalidade. A criminalidade tem feito muitas vítimas fatais e deixado muitas famílias 

sem filhos, pais e mães. A segurança pública tem sido tema de muitos debates entre 

especialistas e governantes com o intuito de encontrar soluções para a crescente onda de 

violência no País.  

O debate sobre a violência ganhou ênfase no meio acadêmico e na sociedade civil. 

Vários estudos, como Santos (2009), Shikida (2000), IPEA (2016), PEIXOTO (2003) em 

diversas instituições de ensino, têm analisado a questão do crime como um problema não 

apenas social, mas também econômico. Os estudos de Shikida (2005) e Simon, Shikida e 

Borilli (2005) mostram que a violência se faz presente na vida dos cidadãos de várias 

formas. O combate ao crime tem ganhado forças nos debates entre academia, governo e 

sociedade civil.  

A Constituição Federal de 1988 define que a Segurança Pública é dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos. E para que essa segurança seja garantida são 

constituídos os órgãos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 

Federal, polícias civil e militar e corpo de bombeiros. Estes órgãos estão empenhados em 

garantir a segurança dos cidadãos. No entanto, apenas a polícia não garante um estado de 

segurança, são necessários que outras instituições estatais trabalhem juntas para dá aos 

brasileiros o mínimo de segurança possível. 

Os números da violência no Brasil têm assustado. Somente em 2014 foram 

assassinadas 59.627 pessoas, o que equivale a uma taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes de 29,1. Em 2004 e 2007 foram 48 mil e 50 mil, respectivamente. Em 2008 e 

2011 foram registrados 50 mil e 53 mil homicídios no País. Esses números representam 

mais de 10% dos homicídios do mundo, o que coloca o Brasil como o país com maior 

número absoluto de assassinatos (IPEA, 2016, p. 6). 
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Ao longo dos anos o Estado tem criado Políticas de Segurança que visam minimizar 

as ondas de violência pelo Brasil. Durante o segundo mandato de FHC, em 2000, foi 

anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública. O fato foi marcado pela tragédia do 

ônibus da linha 174 no Rio de Janeiro, que resultou na morte de uma passageira devido a 

imperícia da polícia (SOARES, 2007). 

Desde a reforma do regime democrático, em 1985, foi no governo de Fernando 

Henrique Cardoso que se implantou a primeira Política de Segurança Pública. Foram 15 

anos de negligencia com a segurança, não houve uma preocupação por parte dos governos 

em implantar uma política de segurança no Brasil.  

Em 2017 o Ministro da Justiça e Cidadania divulgou o novo Plano Nacional de 

Segurança Pública. Esse Plano foi uma resposta a onda de violência espalhada pelos 

presídios brasileiro, que em duas semanas havia deixado centenas de mortos.  

Considerando o exposto acima este trabalho tem como objetivo discutir sobre as 

políticas nacional de segurança pública do Brasil de 1935 a 2017. Para isso tomou-se como 

base as Leis e Decretos feitos ao longo do período como forma de conferir a evolução no 

projeto de segurança no Brasil e uma revisão bibliográfica sobre a violência no Brasil. 

Posteriormente, foi feita uma estatística descritiva dos dados da criminalidade do País. 

 Além desta introdução este trabalho está dividido em mais duas seções. Na seção 

dois descreve a evolução das políticas nacional de segurança pública.  Na seção três traz 

alguns estudos sobre a criminalidade no Brasil e a estatística descritiva da criminalidade 

nos estados brasileiros e por último as conclusões.  

 

 AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL DE 1935 A 2017 

 

Os brasileiros sofrem todos os dias com a onda de violência que tomou conta do 

país nos últimos anos. Alguns Estados estão dominados pelo medo e a insegurança, é o 

caso do Rio de Janeiro e Acre que convivem diariamente com as notícias de mortes e 

ataques a policiais e incêndios a ônibus.  
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No início de 2017 o Brasil passou por uma onda de violência nos presídios que 

levou a dezenas de mortes. As políticas de combate ao crime não têm sido capazes de 

diminuir a violência e isso pode ser visto nos números da criminalidade no País. Buscando 

compreender as Políticas Nacional de Segurança Pública que foram implantadas no Brasil, 

esta seção trata das Políticas Nacional de Segurança Pública no Brasil no período de 1935 a 

2017.  

A partir de 1930 com o fim da aliança café-com-leite, um acordo entre paulistas e 

mineiros que visava a manutenção no poder, Getúlio Vargas após conflitos com os 

defensores de Prestes conseguiu assumir o poder com a ajuda dos militares. Os vencidos 

buscavam de qualquer forma retomar o domínio do País. As revoltas ocorridas nos Estados 

do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Pernambuco deram a Vargas a chance de vencer 

mais uma vez, ele anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o Poder Legislativo, passando 

a governar com amplos poderes. Esse pequeno resumo é apenas para ilustrar que as Leis 

promulgadas em 1935 foram para resguardar o poder político de Vargas (FGV, 2017).  

No governo Vargas em 1935, foi enviado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 

de Segurança Pública do Brasil nº 78, de 26 de janeiro. O Projeto definia crimes contra a 

ordem política e social, estabelecendo as respectivas penalidades, o processo competente e 

prescrevendo normas para a cassação de naturalização. A Lei supria importantes franquias 

democráticas estabelecidas na Carta de 1934. Ficou proibida pela referida Lei o uso das 

Forças Armadas como meio de chegar ao poder, greves dos serviços públicos (BRASIL, 

1935a). O principal alvo dessa Lei era a Aliança Nacional Libertadora (ANL) que tinha 

como presidente de honra Luiz Carlos Prestes, principal inimigo de Vargas na política.   

Aproveitando o cenário político de incerteza vivido pelo País naquele momento de 

tensão política, onde Vargas estava no chamado “Governo Provisório” em virtude de um 

“golpe”, seus adversários buscavam formas para tira-lo do poder. O governo convenceu a 

Câmara dos deputados a aprovar a Lei de Segurança Nacional. Essa Lei definia os crimes 

contra a ordem pública e social, entre eles: greve dos funcionários públicos, propaganda 

subversiva, aprovação de animosidade de classes armadas, a organização de associações ou 
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partidos com o objetivo de subverter a ordem política ou social por meios não permitidos 

em lei. Os crimes de ordem política foram definidos nos treze primeiros artigos. Definia os 

crimes dos civis e militares que cometessem qualquer forma de crimes definidos como 

políticos, nas Leis 35 e 136 (BRASIL, 1935b; BRASIL, 1935c). 

A Lei 136 de 1935 modificou vários dispositivos da Lei 38 e definiu novos crimes 

contra a ordem pública e social. No artigo 30 da Lei 38 ficou definida a proibição de 

partidos, agremiações, centros ou juntas, de qualquer espécie, que visassem a subversão, 

pela ameaça ou violência, a ordem política ou social. Essa proibição foi reforçada no art. 1° 

da Lei 136, sendo proibida aos funcionários público civil qualquer espécie de filiação a 

estes grupos. A participação desses funcionários a qualquer um desses grupos era punida 

com o afastamento do cargo e com a possível exoneração. As medidas aprovadas nas duas 

Leis buscavam apenas beneficiar o poder do governo, que naquele momento era ameaçado 

com protestos. 

Ainda no Governo Vargas foi promulgado o Decreto-Lei n° 431 de 1938. O qual 

definia crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a 

ordem social.  

 
Art. 1º Serão punidos na forma desta lei os crimes contra a personalidade 

internacional do Estado; a ordem política, assim entendidos os praticados contra a 

estrutura e a segurança do Estado, e a ordem social, como tal considerada a 

estabelecida pela Constituição e pelas leis relativamente aos direitos e garantias 

individuais e sua proteção civil e penal, ao regime jurídico da propriedade, da 

família e do trabalho, à organização e ao funcionamento dos serviços públicos e 

de utilidade geral, aos direitos e deveres das pessoas de direito público para com 

os indivíduos, e reciprocamente (BRASIL, 1938).  

 

O referido Decreto-Lei, no segundo artigo, descreveu os crimes que seriam punidos 

com a morte. Os crimes praticados contra o Estado soberano com a ajuda de Nação 

estrangeira, tentar o desmembramento do território nacional, tentar mudar a ordem política 

ou social, tentar tomar o poder usando a violência, insurreição armada contra os poderes do 

Estado e praticar atos destinados a provocar guerra civil eram punidos com a morte dos 

cabeças e prisão de trinta anos dos cumplices. Os crimes praticados para suscitar terror e 
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contra a vida do Presidente da República eram punidos com a morte dos autores e dos 

cumplices. A pena de morte era por fuzilamento em uma das prisões do Estado, designada 

pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores (BRASIL, 1938).  

O Decreto-Lei 431 repetiu alguns dos artigos que constavam na Lei 136 de 1935, 

como: As proibições de filiar-se em partidos, agremiações permaneceram na nova lei. 

Garantir que os civis e militares permanecessem subordinados as leis do Estado Novo sem 

manifestações contrárias era a proposta da nova Lei. Os princípios de manter a ordem 

política e social era apenas uma maneira de não ter problemas com manifestações opostas a 

seu governo. Na verdade, a única novidade no Decreto-lei foram os crimes praticados 

contra o Estado soberano e o presidente da República e a implantação da pena de morte 

para esses crimes (BRASIL, 1938).  

Em 1953 foi sancionada a nova lei que regulamentava a segurança brasileira e 

definia os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social, Lei 1.802. Dentre as novas 

normas era proibido mudar a forma de governo por meio da violência. A forma de governo 

estava definida na Constituição de 1946. Em relação aos crimes contra o Estado foi 

ampliado os crimes cometidos contra a segurança nacional e de ataques a setores públicos. 

Foi retirada a pena de morte como punição para os crimes contra a integridade nacional. A 

lei 1.802 de 1953 revogou a Lei 38 de 1935, a Lei 136 de 1935 e o decreto-lei 431 de 1938 

(BRASIL, 1953).   

Getúlio Vargas passou por dois períodos como Chefe de Estado. O primeiro período 

de 1930 a 1945. O chamado Governo Provisório, onde Vargas chegou ao poder com um 

golpe do exército. Posteriormente, Vargas utilizando as informações que tinha sobre as 

intenções de seus inimigos de implantar no Brasil o Comunismo, declarou estado de sitio 

no País.Com isso o Getúlio Vargas conseguiu anular as eleições que ocorreriam em 1937, 

anulou a constituição de 1934 e dissolveu o parlamento, passando a governa com amplos 

poderes, inaugurando assim o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945 (FVG, 2016). Todos os 

atos de Getúlio Vargas foram apoiados pelos militares e parte da sociedade. Vargas volta a 

presidência em 1951 e permanece até 1954, agora eleito com voto direto. 
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Após a morte de Vargas em agosto de 1954, assumi o vice-presidente Café Filho e 

permaneceu até o 1955. Em 1956 Juscelino Kubitschek assume a presidência e tem como 

lema: desenvolver 50 anos em 5. No entanto, parece que a segurança pública não era uma 

das prioridades do governo. Com o golpe militar de 1964, teve fim a experiência 

democrática vivenciada nos anos 50, a segurança pública passa a ser controlada pela polícia 

e pelo exército, que juntos eram responsáveis por defender o Brasil de qualquer ideia que 

fosse contrária aquelas aceitas pelo governo (FGV, 2017).  

Uma nova política de Segurança Nacional 5  foi decretada em 1967 na ditadura 

militar. O Decreto-lei 314 de 1967, estabeleceu que toda pessoa natural ou jurídica era 

responsável pela segurança nacional nos limites estabelecidos em Lei. No artigo 3° ficou 

claro que “segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à 

preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra 

psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva” (BRASIL, 1967a).  

Os artigos 5° a 13 e os respectivos parágrafos do Decreto-lei 314 de 1967 tratavam 

da segurança nacional contra os estrangeiros. A pessoa que fornecesse qualquer informação 

a estrangeiros ou se associasse aos mesmos para conspirar contra o País poderia ser 

condenada até 15 anos de prisão de reclusão. O crime mais grave era aquele relacionado às 

negociações com estrangeiros que levassem a guerra contra o Brasil. A Lei relacionava os 

crimes mais graves contra a segurança nacional e contra os direitos da soberania nacional. 

A Lei tratava também da segurança dos representantes de outras nações. A ofensa física e 

moral a pessoas representantes de países estrangeiros era punida com penas de 6 meses a 2 

anos de reclusão. Todos os crimes eram inafiançáveis.  

A Lei punia com pena de 1 a 3 anos de detenção ofensa a honra ou dignidade do 

Presidente ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, 

do Senado, ou do Superior Tribunal Federal. A lei trata também do processo e do 

julgamento dos militares e civis de acordo com art. 122 parágrafos 1° e 2° da Constituição 

                                                 
5 O termo Segurança Nacional surgiu no período da Ditadura Militar (1964-1985). Sendo priorizada a defesa 

do Estado e a ordem política e social. 
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promulgada em janeiro de 1967 (BRASIL, 1967b).  Vale lembrar que o governo no Brasil 

era militar, ou seja, não existia uma democracia e as pessoas não tinham liberdade de 

expressão e estavam sujeitas a uma ditadura. O artigo 57 do Decreto – lei explicitou a 

restrição da liberdade de expressão, 

 

 

 
Art. 57. O Ministro da Justiça, na forma do disposto no art. 166 e seu parágrafo 

2º, da Constituição promulgada em 24 de janeiro de 1967, e sem prejuízo do 

disposto em leis especiais, poderá determinar investigações sobre a organização e 

o funcionamento das empresas jornalísticas, de radiodifusão ou de televisão, 

especialmente quanto à sua contabilidade, receita e despesa, assim como a 

existência de quaisquer fatores ou influências contrários à segurança nacional, tal 

como definido nos artigos 2º e 3º e seus parágrafos (BRASIL, 1967b).  

 

O Decreto-lei 898 de 1969 trouxe algumas mudanças relacionadas as penas dos que 

se uniam aos estrangeiros para “tramar” contra o País, a pena máxima que era de 15 anos 

passou para 30 anos e se os atos fossem desencadeados a pena podia ser prisão perpétua ou 

pena de morte de acordo com o grau de repercussão dos atos do acusado. A nova Lei de 

Segurança Nacional incluía a prisão perpétua e a pena de morte aos acusados de violar a 

segurança nacional.  

O referido decreto no seu Art. 23 pronunciava que “tentar subverter a ordem ou 

estrutura político-social vigente no Brasil, com o fim de estabelecer ditadura de classe, de 

partido político, de grupo ou indivíduo” era crime punido com reclusão de 8 a 20 anos. Na 

verdade, essa proibição vinha sendo imposta desde o governo Vargas pela lei 38 de 1935, o 

que parece até irônico pela forma de governo implantada pelas duas situações (BRASIL, 

1969). 

As mudanças ocorreram também no processo e julgamento do acusado, passando a 

ser permitido ao acusado ficar incomunicável por um prazo de até dez dias, se o 

encarregado do inquérito julgasse necessário. Os civis e militares estavam sujeitos ao foro 

militar. O capítulo IV do Decreto-lei 898 de 1969 expõe os processos que eram punidos 
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com pena de morte e prisão perpétua, tratava das formas e procedimentos relacionados a 

acusação e julgamento dos acusados (BRASIL, 1969). 

Com a Lei 6.620 de 1978 foram revogadas a pena de morte e a prisão perpetua. 

Também trouxe como novidade em seu segundo artigo, parágrafo único, que constituíam 

objetivos nacionais: Soberania Nacional, Integridade Territorial, Regime Representativo e 

Democrático, Paz Social, prosperidade Nacional, Harmonia Internacional. Os processos e 

julgamentos dos crimes contra a Segurança nacional eram de responsabilidade da Justiça 

Militar e regidos pelo Código Militar (BRASIL, 1978). 

Em 1983 foi promulgada a Lei 7.170 que estabelecia os crimes contra a segurança 

nacional, a ordem política e social e outras providências. A definição dos crimes contra a 

segurança nacional mostrava que o Estado tinha uma preocupação com os crimes que 

envolvia a segurança do País. Neles eram definidos os crimes como atentado contra as 

instalações militares, os meios de comunicação, os transportes e outras infraestruturas que 

eram consideras fundamentais para a segurança nacional (BRASIL, 1983).  

A democratização política no final dos anos 1980 marcou uma nova relação entre a 

sociedade e as polícias. No entanto, a segurança ainda continua nas mãos dos militares. As 

instituições policiais e justiça criminal não experimentaram reformas significativas nas suas 

estruturas (LIMA; BUENO; MINGARDI, 2016). 

Após a Ditadura Militar, em 1997 foi criada a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), que teve como competência auxiliar o Ministro de Estado da Justiça. A 

SENASP também tinha como função ampliar o sistema nacional de informações de justiça 

e segurança pública (INFOSEG), realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas 

sobre: crimes, trânsito e entorpecentes (BRASIL, 1997).  

A Lei 10.277 foi aprovada como medida para assegurar o funcionamento da 

segurança pública. A União podia firma parcerias com os Estados para garantir a execução 

de serviços imprescindíveis à ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

Ainda, ficou estabelecido que os Estados-membros poderiam firmar convênio com outros 
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entes da federação no intuito de garantir a integridade das pessoas e do patrimônio 

(BRASIL, 2001).  

Ficou estabelecido na Lei as atividades gerais e serviços imprescindíveis para a 

segurança dos cidadãos 6  e da ordem pública: policiamento ostensivo; cumprimento de 

mandados de prisão; cumprimento de alvará de soltura; os que envolvam risco de vida; os 

relativos a presos; a guarda, a vigilância e custodia de presos; os técnicos periciais, 

independente da modalidade; o registro de ocorrências policiais (BRASIL, 2001).  

Em 2007 foi sancionada a Lei 11.473 que trata da cooperação entre os Estados no 

âmbito da segurança pública. Esta Lei revogou a 10.277 de 2001 e trouxe mais dispositivos 

para a segurança pública. Acrescentou as atividades e serviços imprescindíveis para a 

preservação da ordem pública alguns dispositivos: as atividades relacionadas a grandes 

eventos; as atividades de inteligência de segurança pública; a coordenação de ações e 

operações integradas de segurança pública. A presente Lei engloba aspectos fundamentais 

para a segurança do cidadão, que não foram incluídos nas leis anteriores a 1990. Considerar 

a segurança da pessoa e não apenas a segurança do País. A Lei 11.473 criou mecanismos 

para colocar as forças armadas do País e as policias dos Estados para trabalhar a favor dos 

cidadãos.  

As cooperações entre os Estados da federação são feitas em ocasiões especiais como 

a realização da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, onde 

vários estados disponibilizaram seus efetivos policiais para ajudar na segurança do evento. 

Em caso de necessidade de intervenção da Força Nacional, os Estados também cooperam 

com sua força policial.   

A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004, por meio da PEC 534 

de 2002, que alterava o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre as 

competências da guarda municipal e criação da guarda nacional. A partir da ideia de uma 

                                                 
6 No final dos anos 1990 surge na América Latina o conceito de Segurança Cidadã, onde a segurança passa a 

ter um novo paradigma. Várias instituições públicas e sociedade civil passariam a se envolver na segurança 

das pessoas, e não apenas as instituições militares (FREIRE, 2009). 
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guarda nacional surgiu como modelo para a instituição de uma Força Nacional, que seria 

composta por servidores oriundos das cooperações estaduais de segurança pública.  

 Analisando as legislações nacionais de segurança pública a partir da década de 

2000, foi criado em fevereiro de 2000 o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), cujo 

objetivo é aperfeiçoar o sistema de segurança pública brasileiro, integrando ações de 

políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, para reprimir as ações 

criminosas, aumentar a punibilidade e aumentar a segurança (BRASIL, 2000).  

O PNSP de 2000 surge como um mecanismo para minimizar a crescente onda de 

violência que se espalhava pelo Brasil. No segundo mandato de FHC um episódio de 

violência ocorrido no Rio de Janeiro, fez com que o governo configurasse um Plano para a 

segurança do País.    

O PNSP de 2000 não tem uma Lei que o defina, apenas está citado na Lei 10.201 de 

2001, que regulamenta a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). O Plano 

é um documento balizador das ações do governo federal na área de segurança pública, onde 

estabelece compromisso a serem cumpridos pelas ações dos diferentes órgãos de segurança. 

A rigor goza de norma jurídica precária: primeiro, porque não figura entre as rubricas 

orçamentárias, segundo, está desprovido de qualquer aspecto normativo (decreto, lei, 

portaria, resolução, etc.). O FNSP tem como finalidade apoiar projetos na área de segurança 

pública e de prevenção à violência. Os recursos são originários de várias fontes com a 

finalidade de apoiar as ações no combate ao crime.  

De acordo com Costa e Grossi (2007) a criação do Fundo Nacional de Segurança 

Pública foi um grande passo para o combate a violência. No entanto, ainda são poucas as 

iniciativas de cooperação. Os governos limitam-se apenas a repassar os recursos sem se 

preocupar em estabelecer uma ordem para as atividades prioritárias de combate ao crime. O 

FNSP poderia ser usado com mais eficácia com os compromissos do PNSP e 

posteriormente com Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) (COSTA; GROSSI, 

2007). 
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O governo federal pode e deve desempenhar um papel importante no fomento na 

cooperação entre os estados, no entanto, criar mecanismos institucionais e incentivos são 

meios necessários, mas não são suficientes para se ter cooperação.  A presença do Estado 

como regulador e controlador do sistema de segurança é de fundamental importância. Até o 

final de 1990 a responsabilidade da segurança pública era dos estados federativos. A partir 

de 2002 o governo federal toma para si a responsabilidade de gerir as políticas de segurança 

pública. No entanto, ainda são encontradas grandes lacunas na coordenação e planejamento 

estratégico das políticas de segurança pública (COSTA; GROSSI, 2007). 

Em 2003 foi sancionado o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826) em 

cumprimento ao PNSP de 2000. O Estatuto regulamenta o uso e o porte de arma de fogo, 

através do Sistema Nacional de Armas. Dita as regras para a posse de armas de fogo pelos 

cidadãos e forças armadas, polícias militar e civil, empresas de segurança e os 

procedimentos a serem seguidos para a obtenção da posse (BRASIL, 2003).   

De acordo com Cerqueira (2010) o desarmamento teve um efeito substancial sobre 

os homicídios, no entanto, em relação aos crimes econômicos não foi eficaz. Os crimes 

contra o patrimônio tiveram aumento significativo após a implantação do desarmamento.  

Em janeiro de 2017 o governo federal criou um novo Plano Nacional de Segurança 

Pública. Os principais objetivos desse plano são: Redução dos homicídios dolosos, 

feminicídios e violência contra a mulher; Racionalização e modernização do sistema 

penitenciário e Combate integrado à criminalidade organizada transnacional (BRASIL, 

2017). No final de 2016 e início de 2017 o Brasil passou por uma crise no sistema 

penitenciário com dezenas de mortos nos presídios. As ameaças ultrapassaram os muros 

dos presídios com vários jovens assassinados. Os estados com maior número de mortos nos 

presídios foram Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.  

A maneira como foi colocado o PNSP indica que este foi criado as pressas para 

atender uma situação de emergência. Não fica claro como serão executadas as ações e de 

onde virão os recursos para a execução do Plano. O Plano reafirma as cooperações entre os 
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Estados no combate ao crime e a integração entre as polícias, no sentido de integrar o 

Sistema de Segurança Nacional.  

As Políticas de Segurança no Brasil passaram por grandes transformações ao longo 

do período analisado. Nas primeiras formulações de leis e decretos foram formuladas 

Políticas de Segurança Pública, que engloba o período da Era Vargas até a Ditadura Militar. 

Na Ditadura Militar surge o termo Segurança Nacional, que visava principalmente a 

segurança do Estado. Após o fim da Ditadura Militar, com a promulgação da Constituição 

de 1988, o termo passou a ser novamente Segurança Pública, com foco maior no ser 

humano e menos no Estado. A partir da década de 2000 a Segurança Cidadã passou a ser 

tratada nos planos de segurança pública. O Plano Nacional de Segurança Pública de 2017 é 

um exemplo da nova dinâmica de se pensar segurança no País.  

Não se pode negar que as leis e planos de segurança no Brasil tem avançado nos 

últimos anos, no entanto, é preciso refletir na execução desses planos. Buscar novas 

alternativas para alcançar as metas estabelecidas nos planos e diminuir a criminalidade é de 

fundamental importância para garantir aos brasileiros a liberdade de ir e vir.  

 

ESTATÍSTICAS DA CRIMINALIDADE NO BRASIL 

 

 Esta seção traz algumas estatísticas do crimes letais e crimes patrimoniais ou 

econômicos. Por definição o crime econômico está relacionado aos crimes cometidos na 

intenção de se obter algum ganho (lucro).  

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016) revelam que o Brasil 

registrou mais vítimas de mortes violentas no período de 2011 a 2015 do que a Guerra da 

Síria no mesmo período, foram assassinos no Brasil 279.567 e morreram 256.124 na 

guerra. Os jovens entre 15 e 24, negros ou pardos são as maiores vítimas da violência letal. 

Outro fator preocupante é o número de policiais mortos em serviço e, principalmente, fora 

do serviço. Dados mostram que só em 2015 foram mortos 358 policiais, desses 290 estava 

fora de serviço. Isso mostra que os policiais brasileiros têm 113% mais chance de serem 

mortos que os policiais americanos, 64% da população brasileira acredita que os policiais 
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são caçados pelo crime e 63% acham que os policiais não possuem boas condições de 

trabalho. 

A Figura 1 mostra o crescimento da taxa de homicídios nos Estados brasileiros no 

período de 2011 a 2015. Percentualmente o Estado do Rio Grande do Norte teve o maior 

crescimento no período analisado com mais de 350%.  Também tiveram taxas altas os 

Estados de Santa Catarina (174,93%), do Pará (232,36%), Goiás (193,29%) e Amapá 

(165,81%). 

Isso mostra que ao longo de sua história o Brasil não tem conseguido dá a vida a 

garantia de segurança. Os Planos dos sucessivos governos no Brasil não garantem que a 

violência diminua. A preocupação do cidadão em morrer assassinado aumenta a cada dia, e 

esse medo é explicado pelos números que são registrados todos os dias. 

FIGURA 1: Taxa de homicídios nos Estados do Brasil de 2011 a 2015 

 
Fonte: SINESP, 2015. 
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Os estados que tiveram uma redução na taxa de homicídios foram Paraíba (-8,02%), 

Espirito Santo (-13,39%), Distrito Federal (-3,13%) e Alagoas (-22,59%). A redução dos 

homicídios na Paraíba está relacionada a integração das forças policiais e o foco nos 

resultados. No Espirito Santo, a integração entre as policias e as prefeituras fez com que 

houvesse uma redução no número de assassinatos. O Espirito Santo saiu do 5° em 2014 em 

homicídios para o 15° em 2016, isso porque houve redução dos homicídios no Estado e o 

aumento dos homicídios nos outros estados do País. A redução dos homicídios no Estado 

do Espirito Santo tem como principal motivo a implantação do Programa “Estado Presente” 

implantado em 2011. Uma política que obteve resultado e que foi seguida pelos governos 

seguintes. No entanto, a greve da PM, no Estado, em 2017 mostrou que ainda existe 

fragilidades na Política, e que os cidadãos não estão preparados para viver sem a presença 

do Estado na segurança.  

De acordo com os dados do Atlas da Violência (2017) os estados que tiveram 

quedas nas taxas de homicídios foram os da região Sul (Paraná), Sudeste (São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo), Norte (Rondônia) e Nordeste (Pernambuco). O 

Estado de Pernambuco teve uma significativa redução na taxa de homicídios, chegando a 

alcançar uma queda de 36% entre os anos 2007 e 2015.  

A Figura 2 mostra os chamados crimes econômicos, a taxa de roubo e furto de 

carros no Brasil para cada 100 mil veículos. Os resultados mostram que os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo possuem as maiores taxas, 780,7 a 975,7 veículos de 

cada 100 mil são roubados ou furtados nesse Estados. São Paulo possui a maior frota de 

veículos do Brasil e pode ser a razão pela qual possui alta taxa. Os Estados do Amazonas, 

Goiás, Bahia e Alagoas também possuem taxas elevadas. O roubo de carro no Brasil possui 

elevadas taxas porque existe um mercado paralelo de desmanche de veículos para retirada 

de peças. 
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FIGURA 2: Taxa de roubo e furto de veículos no Brasil em 2014 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do FBSP (2016). 

A Figura 3 evidencia a taxa de roubo e furto de veículos no Brasil em 2015, os 

dados mostram que em alguns Estados a taxa aumentou, é o caso do Amapá, que entrou 

para o ranking das maiores taxas do País. Em 2014 o Estado do Amapá, na região Norte, 

possuía uma taxa de 541,4 veículos roubados para cada 100 mil e subiu para 824,3 veículos 

em 2015, a maior taxa do País. Já o estado de São apesar de ainda possui uma alta taxa, 

teve uma diminuição saiu de 861, 4 em 2014 para 711,7 em 2015, uma queda de 17,3% no 

número de veículos roubados e furtados.  
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FIGURA 3: Taxa de roubo e furtos de veículos no Brasil em 2015 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do FBSP (2016). 

 

As altas taxas de roubos e furtos de veículos mostram que as políticas de segurança 

não estão cumprindo com seu papel de resguarda os bens de seus habitantes. Fica claro que 

apenas criar uma política de segurança não é garantia para que o índice de criminalidade 

diminua, é necessário também criar meios para que os cidadãos tenham o mínimo de 

condições para garantir seu sustento. Outro fator fundamental é o investimento na 

educação, pessoas com mais escolaridade tem menos probabilidade de entrar no crime 

(SHIKIDA, 2005). Deve-se pensar numa mudança na educação em longo prazo. E pelos 

últimos acontecimentos o Brasil está cada vez mais longe de melhorar a educação de sua 

população.  

 

CONCLUSÃO  

 

As políticas de segurança pública no Brasil nos últimos anos têm focado na 

repressão, tem atuado na remediação, ou seja, as políticas são feitas no intuito de combater 

a criminalidade já existente. No entanto, é preciso fazer políticas de prevenção, para evitar 
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que os jovens entrem na criminalidade e isso só será possível se o Estado investir na 

qualificação de seus jovens e dá a eles a garantia de um emprego com salários dignos.  

Durante muitos anos os planos e políticas visavam apenas resguardar o Estado de 

ataques terroristas e guardar o patrimônio, esquecendo das pessoas que faziam parte de uma 

nação. Fica claro que os últimos planos de segurança pública implementados foram criados 

às pressas para dar respostas a situações que chocaram o País, como o incidente do ônibus 

no Rio de Janeiro em 2000 e as mortes nos presídios brasileiros em 2017.  

Os resultados mostram que apesar de políticas de combate ao crime, os homicídios 

têm aumentado, os chamados crimes econômicos (furto, roubo, tentativa de furto e roubo, 

latrocínio) também tem crescido de forma assustadora. É preciso repensar as políticas de 

segurança no País e principalmente as tremendas desigualdades sociais. Estudos mostram 

que quanta mais aumenta a diferença entre ricos e pobres mais aumenta a criminalidade. 

Áreas urbanas com extremas desigualdades sociais estão fortemente associadas a 

criminalidade.  Deve-se destacar que a segurança é dever de todos.   

Futuros estudos podem ser feitos no intuito de verificar a relação entre as variáveis 

socioeconômicas e a probabilidade de cometer crime.  
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DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DA REGIÃO 

SUL 

 

DETERMINANTS OF EXPORTS OF CHICKEN MEAT FROM THE SOUTHERN 

REGION 

 

Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor7 

Eduardo de Pintor8 

Carlos Alberto Piacenti9 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: As exportações de carne de frango brasileiras são de grande importância para o 

agronegócio. Em 2014, o país exportou o valor real de 8,6 bilhões de dólares, dos quais a 

região Sul representava 5,4 bilhões de dólares. Deste modo, com o objetivo de analisar os 

determinantes das exportações de carne de frango dos estados da região Sul do Brasil, foi 

utilizado um modelo gravitacional estimado com base na técnica de dados em painel. Os 

resultados mostraram que, no geral, 43,23% das variações das exportações de carne de 

frango da região Sul foram explicadas pelas variáveis independentes, entre 2002 e 2014. As 

variáveis determinantes e significativas foram o PIB dos estados da região Sul e dos países 

importadores, a extensão territorial dos países importadores, o preço da carne de frango e a 

dummy Ásia.   

 

Palavras-Chave: Exportações; dados em painel; carne de frango.  

 

Abstract: Exports of Brazilian chicken meat are of great importance for agribusiness. In 

2014, the country exported the real value of 8.6 billion dollars, of which the South 

represented 5.4 billion dollars. Thus, with the objective of analyzing the determinants of 

poultry meat exports from the southern Brazilian states, an estimated gravitational model 

was used based on the panel data technique. The results showed that, in general, 43.23% of 

the exports of poultry from the southern region were explained by the independent 

variables, between 2002 and 2014. The determinant and significant variables were the GDP 

                                                 
7Professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE/Toledo). E-mail: geisiane.michelle@hotmail.com 
8Economista da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Doutorando do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE/Toledo). E-mail: eduardo.pintor@unila.edu.br 
9 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo (UNIOESTE). Doutor e 

mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). E-mail: piacenti8@yahoo.com.br 

mailto:geisiane.michelle@hotmail.com


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1391 

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

of the southern states and the importing countries, the territorial extension of the importing 

countries, the price of chicken meat and the Asian dummy. 

 

Keywords: Exports; panel data; chicken meat. 

INTRODUÇÃO 

 

As exportações de carne de frango brasileiras são de grande importância para o 

agronegócio. Em 2014 o volume de recursos exportados de carne de frango pelo Brasil 

atingiu o valor real de 8,6 bilhões de dólares. Entre 2002 e 2014, o valor real médio dessas 

exportações cresceu a uma taxa média de 20% ao ano. O que mostra sua relevância no 

contexto regional e importância no complexo produtivo de carnes brasileiro.  

A região Sul concentrava 95%, em 2000, e cerca de 75%, em 2014, dos valores 

exportados de carne de frango do país. Deste modo, é evidente a importância do setor para 

os estados do Sul do Brasil, principalmente para Santa Catarina e Paraná. As exportações 

da região Sul atingiram o valor real de 5,4 bilhões de dólares em 2014. Neste período, o 

valor real médio dessas exportações cresceu a uma taxa média de 12% ao ano. O 

que é relevante para o complexo produtivo de carnes brasileiro. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo de analisar os determinantes das 

exportações de carne de frango dos estados da região Sul do Brasil. Para tanto foi utilizado 

de uma análise descritiva dos dados e um modelo econométrico estimado com base na 

técnica de dados em painel. 

O trabalho está dividido em seis seções, incluindo a presente introdução. A 

segunda seção mostra uma análise descritiva da evolução das exportações de carne de 

frango da região Sul, entre 2002 e 2014. Já a terceira seção aborda os modelos de análises 

de comércio internacional, estando dividida em duas partes: a primeira discorre sobre as 

funções de exportação e importação e a segunda a respeito o modelo gravitacional. A 

quarta seção descreve a metodologia utilizada, a qual abrange a especificação do 

modelo econométrico utilizado, discussão sobre os dados em painel e a origem dos dados. 
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A quinta seção apresenta a discussão dos resultados da pesquisa. Por fim, considerações 

finais encerram o trabalho.  

 

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DA REGIÃO SUL  

 

Com objetivo de evidenciar a importância das exportações de carne de frango para 

a região Sul elaborou-se os Gráficos 01 e 02. O Gráfico 01 mostra o total das exportações 

de carne de frango agregado pelas grandes regiões do Brasil de 2000 a 2016. Nele é 

possível observar que a região Sul detém a maior parcela das exportações, mesmo 

apresentando queda no período analisado. Sua participação inicia em 94% do total em 2000 

e diminuindo para 76,4% em 2016, mesmo com esta queda relativa ela permanece na 

liderança das exportações de carne de frango do país.  

A partir de 2000, chama atenção também o aumento da participação das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste, estas duas grandes regiões detinham respectivamente, 3% e 2,5% 

do total das exportações de frango. No período analisado elas elevaram significativamente a 

sua participação atingindo 10% (Sudeste) e 13% (Centro-Oeste) em 2016. Já as regiões 

Norte e Nordeste possuem baixa participação neste mercado e mantiveram-se estáticas. 
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Gráfico 01 - Total das exportações de carne de frango por grandes regiões 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de AGROSTAT (2017). 

 

Conforme demonstrado, a região Sul possui grande expressividade como 

exportadora de carne de frango, pois sua participação variou de 94% a 75% do total 

exportado. Deste modo, cabe observar a participação dos estados que compõem esta região. 

O Gráfico 02 exibe a participação de cada estado da região Sul no total das exportações de 

carne de frango da região de 2002 a 2014.  

Neste sentido, verifica-se no Gráfico 02 que o estado do Paraná se tornou o maior 

exportador da região Sul e, consequentemente, do País. O estado do Paraná foi o único 

estado da região que apresentou um crescimento constante no período analisado, passando 

de 27% em 2002 para 40% em 2014 do total das exportações de carne de frango.  

O Rio Grande do Sul demonstrou trajetória contrária, reduzindo sua participação 

de 29% para 23% no mesmo período. Já em relação à Santa Catarina, foi observado que sua 

participação se reduziu no período de 43% para 36%. Todavia, foi o estado que apresentou 

as menores variações da sua participação nas exportações mantendo uma média de 39% do 

total exportado pela região Sul no período analisado.  
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Gráfico 2 - Participação dos estados da região Sul nas exportações de carne de frango

 
Fonte: Elaboração própria a partir de AGROSTAT (2017). 

  

De acordo com os dados apresentados nos Gráficos 01 e 02, percebe-se a 

importância das exportações de carne de frango para os estados da região Sul, 

principalmente para o Paraná e Santa Catarina. Deste modo, com o objetivo de examinar os 

diferentes fatores que influenciam as variações das exportações de carne de frango da 

região Sul, foi utilizado um modelo econométrico, o qual é detalhado nas próximas seções.    
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3 O MODELO GRAVITACIONAL 

 

O modelo gravitacional originou-se da lei da gravitação universal de Isaac 

Newton, segundo a qual a atração entre dois corpos é diretamente proporcional à sua massa 

e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. A Lei de Newton pode ser 

expressa na equação 2 (NASCIMENTO; PREGARDIER JÚNIOR, 2013). 

 









=

d

MM
GF

2

21
                         (2) 

 

Em que: 

F é a força de atração entre as massas de dois corpos; 

M1 e M2 consistem na massa do corpo 1 e 2, respectivamente; 

d corresponde à distância entre os dois corpos; e 

G é a constante de gravitação universal. 

Isard (1960) introduziu o modelo gravitacional na economia regional com o 

objetivo de analisar o potencial da mobilidade do trabalho entre as regiões dos Estados 

Unidos. Já a utilização do modelo para estimar o fluxo de comércio teve início com os 

trabalhos de Tinbergen (1962), Pöyhönen (1963) e Linnemann (1966), que realizaram os 

primeiros estudos econométricos sobre fluxos de comércio baseados na equação 

gravitacional (AZEVEDO, 2004; DEARDORFF, 1998; NASCIMENTO; PREGARDIER 

JÚNIOR, 2013). 

O modelo gravitacional admite que o comércio entre dois países é diretamente 

proporcional ao produto de suas rendas e inversamente proporcional à distância entre eles. 

Tal proposição consiste em uma analogia à lei da gravitação universal de Newton 

(AZEVEDO, 2004; NASCIMENTO; PREGARDIER JÚNIOR, 2013). 
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Tinbergen analisou três tipos de fatores que explicam a dimensão dos fluxos 

bilaterais de comércio. O primeiro e o segundo tipo incluem fatores relacionados, 

respectivamente, à oferta potencial da nação exportadora e à demanda potencial do país 

importador, ou seja, corresponde ao Produto Interno Bruto (PIB) destes países, bem como a 

população das duas nações (SÁ PORTO, 2002). 

O terceiro grupo de fatores consiste na resistência ao comércio, a qual pode ser 

natural ou artificial. As barreiras naturais consistem em problemas impostos pela natureza, 

como, por exemplo, custos e o tempo de transporte. As barreiras artificiais são impostas 

pelos governos, como as tarifas de importação, restrições quantitativas e controles 

cambiais. Além disto, variáveis dummy também podem ser incluídas no modelo para, por 

exemplo, representarem acordos preferenciais de comércio. O modelo gravitacional 

original foi expresso na Equação 3 (SÁ PORTO, 2002).  

 

Xij = a0 (Yi)
a1 (Yj)

a2 (Ni)
a3 (Nj)

a4 (Distij)
a5 e(Pref)a6 (eij)             (3) 

 

Em que:  

Xij é o valor nominal das exportações do país i para o país j; 

Yi é o valor nominal do PIB do país i;  

Yj é o valor nominal do PIB do país j;  

Ni é a população do país i;  

Nj é a população do país j;  

Distij é a distância entre os centros comerciais destes países, que representa uma barreira ao 

comércio;  

Pref é uma variável dummy que possui valor 1 caso os países possuam acordo preferencial 

de comércio e 0 nos demais casos; e 

eij é o termo de erro.  

Os coeficientes de a0 a a6 devem ser calculados por uma regressão. 
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Segundo Nascimento e Pregardier Júnior (2013, p. 164), o modelo gravitacional 

passou a ser utilizado com três objetivos principais: “[...] a) mensurar os efeitos dos acordos 

preferenciais sobre os fluxos internacionais de comércio; b) avaliar o efeito fronteira; e c) 

estimar os fluxos de comércio futuro entre os países [...]”. 

Sá Porto e Canuto (2004) utilizaram a equação gravitacional para analisar os 

impactos regionais do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) nos fluxos de comércio das 

regiões brasileiras. Leusin Jr. e Azevedo (2009) buscaram analisar o impacto das fronteiras 

estaduais no padrão de comércio nacional. Neste caso, o modelo gravitacional foi utilizado 

para mensurar o efeito fronteira das cinco regiões brasileiras. 

Fassarela (2010) analisou o impacto das medidas técnicas e sanitárias nas 

exportações brasileiras de carne de frango, enquanto Castilho (2002) buscou mensurar o 

impacto da proteção europeia sobre suas importações no acesso do MERCOSUL ao 

mercado europeu. Tais estudos utilizaram o modelo gravitacional para analisar o impacto 

das tarifas aduaneiras e de barreiras não tarifárias no comércio incorporando variáveis 

específicas referentes às barreiras (MODOLO, 2012). 

 

METODOLOGIA 

 

ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 

A literatura de comércio internacional tradicionalmente trabalha com a equação 

gravitacional em sua forma log-linear. Existe um consenso de que tal forma é a mais 

adequada para especificar a equação gravitacional. A Equação 4 mostra a forma mais 

genérica da equação gravitacional aplicada ao comércio internacional (AZEVEDO, 2004; 

MODOLO, 2012). 

 

ln Mij = β
0
+ β

1
ln Yi+ β

2
ln (

Yi

Ni
) +β

3
ln Yj + β

4
ln (

Yj

Nj
) + β

5
ln Distij + εij      (4) 
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Em que: 

Mij é o comércio bilateral, seja em importações ou exportações nominais ou a soma de 

ambas, do país i para o país j; 

Yw é o PIB nominal dos países i e j; 

Nw é a população dos países i e j; 

Distij é a distância entre os países i e j; 

β0 a β5 são parâmetros que espera-se que tenham, exceto o β5, sinal positivo; e 

εij é o termo de erro. 

Considerando que objetivo deste trabalho foi analisar os determinantes das 

exportações de carne de frango dos estados da Região Sul, a equação utilizada pode ser 

especificada da seguinte forma, adotando-se a forma logarítmica: 

 

ln Xij = β
0
+ β

1
ln Yi+ β

2
ln Yj + β

3
ln Pi + β

4
ln Pj + β

5
ln Área + β

6
ln Preço + β

7
ln Ásia + ε

ij
   (5) 

 

Em que: 

Xij corresponde às exportações de carne de frango da Região Sul para o país j; 

Yi é o PIB da Região Sul; 

Yj é o PIB do país j; 

Pi é a população da Região Sul; 

Pj é a população do país j; 

Área é a extensão territorial do país j; 

Preço é o preço da carne de frango (US$) por quilo; 

Ásia é uma variável dummy que possui valor 1 caso o país de destino pertença ao 

continente asiático e 0 nos demais casos; 

β0 a β7 são parâmetros que se espera tenham, exceto β5, sinal positivo; e 

εij é o erro. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1399 

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

A Equação 5 foi estimada pela técnica de dados em painel, por meio do Software 

Stata 12, para o comércio do Paraná com 77 países10 entre 2002 e 2014. O Gráfico 03 

mostra a participação destes países no destino das exportações de carne de frango da 

Região Sul do Brasil. 

 

Gráfico 03 - Participação dos 77 países nas exportações de carne de frango da Região Sul 

entre 2002 e 2014 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de AGROSTAT (2017). 

 

Em média, no período analisado, tais países foram destino de 94% das exportações 

de carne de frango da Região Sul do Brasil. Os demais países importadores não foram 

incluídos devido à ausência de dados para todas as variáveis e período de análise. 

 

DADOS EM PAINEL 

O termo dados em painel, segundo Baltagi (2005, p. 1), “[…] refers to the pooling 

of observations on a cross-section of households, countries, firms, etc. over several time 

                                                 
10  Os países utilizados neste estudo foram: África do Sul, Albânia, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, 

Argentina, Armênia, Azerbaijão, Bahamas, Barein, Bélgica, Benin, Bolívia, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, 

Cazaquistão, Catar, Chile, China, Chipre, Cingapura, Congo, República Democrática do Congo, República da 

Coreia, Costa do Marfim, Coveite, Cuba, Dinamarca, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, 

Estados Unidos, Filipinas, França, Gabão, Gambia, Gana, Geórgia, Granada, Grécia, Guiné, Guiné-Bissau, 

Guiné Equatorial, Haiti, Hong Kong, Iêmen, República Islâmica do Irã, Irlanda, Itália, Japão, Jordânia, 

Libéria, Macedônia, Maldivas, Marrocos, Mauricio, Mauritânia, Moçambique, República da Moldávia, Omã, 

Países Baixos, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Romênia, Federação Russa, Senegal, Serra Leoa, 

Suíça, Suriname, República Tcheca, Togo, Turquia e Uruguai. 
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periods. This can be achieved by surveying a number of households or individuals and 

following them over time”. Nos dados em painel, uma unidade de corte transversal, seja 

uma família, uma empresa ou um estado, é acompanhada ao longo do tempo, isto faz com 

que os dados em painel11 possuam uma dimensão espacial e outra temporal. 

Um painel é chamado de balanceado quando cada unidade de corte transversal 

possui o mesmo número de observações, ou seja, “[...] the individuals are observed over 

the entire sample period” (BALTAGI, 2005, p. 165). Caso cada unidade tenha um número 

diferente de observações, o painel é desbalanceado. Os painéis ainda podem classificados 

em curtos e longos. Em um painel curto, o número de microunidades do corte transversal, 

N, é maior que o número de períodos de tempo, T. Já em um painel longo, T é maior que N 

(GUJARATI; PORTER, 2011). 

A técnica de estimação adequada é escolhida de acordo com a classificação do 

painel em curto ou longo. A estimação pode ser feita pelo modelo de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) para dados empilhados (pooled data), pelo modelo de efeitos fixos 

(MEF), e pelo modelo de efeitos aleatórios (MEA) (GUJARATI; PORTER, 2011). 

A regressão de MQO para dados empilhados (pooled regression) consiste em um 

estimador simples que se baseia no comportamento uniforme de todos os indivíduos e ao 

longo do tempo e na homogeneidade das observações. O modelo é estimado aplicando o 

método dos MQO à amostra longitudinal (MARQUES, 2000). Assim, estima-se “[…] uma 

regressão “grande”, desprezando a natureza de corte transversal e de séries temporais de 

nossos dados” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 589). Devido a este procedimento, o 

                                                 
11 Os dados em painel possuem vantagens em relação aos dados em corte transversal ou às séries temporais, 

tais como: (1) Controlling for individual heterogeneity. Panel data suggests that individuals, firms, states or 

countries are heterogeneous. Time-series and cross-section studies not controlling this heterogeneity run the 

risk of obtaining biased results […]. (2) Panel data give more informative data, more variability, less 

collinearity among the variables, more degrees of freedom and more efficiency. […] (3) Panel data are better 

able to study the dynamics of adjustment. Cross-sectional distributions that look relatively stable hide a 

multitude of changes. (4) Panel data are better able to identify and measure effects that are simply not 

detectable in pure cross-section or pure time-series data. […] (5) Panel data models allow us to construct and 

test more complicated behavioral models than purely cross-section or time-series data. […] (6) Micro panel 

data gathered on individuals, firms and households may be more accurately measured than similar variables 

measured at the macro level. Biases resulting from aggregation over firms or individuals may be reduced or 

eliminated […] (BALTAGI, 2005, p. 4-7). 
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modelo possui um grave erro de especificação e viés ao desconsiderar a heterogeneidade 

existente nos dados (MARQUES, 2000). 

No modelo de efeitos fixos (MEF), o intercepto pode diferir entre os indivíduos, 

pois cada unidade ou corte transversal pode possuir características especiais. Entretanto, a 

expressão “efeitos fixos” indica que o intercepto de cada indivíduo não se altera com o 

tempo. Isto significa que cada unidade ou corte transversal possui seu próprio valor fixo de 

intercepto. Além disso, o modelo pressupõe que os coeficientes angulares dos regressores 

não variam entre os indivíduos e ao longo do tempo. O modelo é adequado quando o 

intercepto do indivíduo pode estar correlacionado a um ou mais regressores (GUJARATI; 

PORTER, 2011). 

Para considerar os diferentes interceptos, pode-se recorrer às variáveis binárias, ou 

seja, o intercepto com efeito fixo pode variar entre os indivíduos por meio da técnica da 

variável dummy. Neste caso, utilizam-se variáveis binárias para analisar o efeito individual 

de uma empresa, estado ou família. O modelo de mínimos quadrados com variáveis dummy 

para efeitos fixos (MQVD) considera a heterogeneidade existente entre os indivíduos, de 

modo que cada um possua seu próprio intercepto (GUJARATI, 2006; GUJARATI; 

PORTER, 2011). 

No modelo de efeitos aleatórios (MEA) ou modelo de componente de erros 

(MCE), supõe-se que o intercepto de uma unidade individual seja extraído aleatoriamente 

de uma população maior com um valor médio constante. O intercepto comum representa o 

valor médio dos interceptos de corte transversal e o componente de erro representa o desvio 

aleatório do intercepto individual desse valor médio. Este modelo é adequado quando o 

intercepto de cada unidade de corte transversal não é correlacionada com os regressores 

(GUJARATI, 2006; GUJARATI; PORTER, 2011). 

Para determinar qual modelo é o mais adequado, foram utilizados os seguintes 

testes: o teste de Chow, o teste de Hausman e o teste do multiplicador de Lagrange de 

Breusch e Pagan ou teste LM de Breusch-Pagan. 
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O teste F de Chow verifica a melhor alternativa entre o modelo pooled e o modelo 

de efeitos fixos. Por meio deste teste é observado se os parâmetros do modelo são estáveis 

durante o período analisado. Caso exista uma quebra estrutural, o modelo de efeitos fixos é 

preferível ao modelo pooled. Assim, o teste possui a hipótese nula de que o intercepto é o 

mesmo para todas as unidades individuais, ou seja, de que o modelo pooled é preferível ao 

modelo de efeitos fixos. Se a hipótese nula for rejeitada, o modelo de efeitos fixos é mais 

adequado (MURCIA et al, 2011; NASCIMENTO, 2012). 

O teste de Hausman foi desenvolvido para auxiliar na escolha entre o modelo de 

efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. A hipótese nula do teste é de que os 

estimadores do modelo de efeitos fixos e do modelo de componentes dos erros não diferem 

substancialmente. Se a hipótese nula for rejeitada, o modelo de componentes dos erros não 

é adequado, porque, provavelmente, os efeitos aleatórios estão correlacionados com um ou 

mais regressores. Dessa forma, o modelo de efeitos fixos é preferível ao de efeitos 

aleatórios ou componentes dos erros (GUJARATI, 2006; GUJARATI; PORTER, 2011). 

Já o multiplicador de Lagrange de Breusch e Pagan é utilizado para escolha da 

melhor estimativa entre o modelo pooled e o modelo de efeitos aleatórios. A hipótese nula 

do teste é de que o modelo pooled é mais adequado. Caso o teste falhe em rejeitar a 

hipótese nula, o modelo de efeitos aleatórios não é adequado (GUJARATI; PORTER, 

2011). O Quadro 1 sintetiza a escolha do modelo mais adequado a ser analisado. 

 

Quadro 1 – Regra de decisão para escolha do modelo econométrico adotado 

Tipo de teste 
Resultado do teste 

Significativo Não significativo 

Teste F de Chow 
É preferível o modelo 

de efeito fixo 
É preferível o modelo Pooled 

Teste de Breusch e Pagan 

(Multiplicador de Lagrange) 

É preferível o modelo 

de efeito aleatório 
É preferível o modelo Pooled 

Teste de Hausman 
É preferível o modelo 

de efeito aleatório 

É preferível o modelo 

de efeito fixo 

Fonte: PRATES; SERRA, 2009, p. 106. 
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De acordo com o Quadro 1, se o teste de Chow for significativo, o modelo de 

efeitos fixos deve ser utilizado. Se o teste LM de Breusch-Pagan for significativo, o modelo 

de efeitos aleatórios é preferível ao modelo pooled. Quando o teste de Hausman for 

significativo, o modelo de efeitos aleatórios é mais adequado do que o modelo de efeitos 

fixos. 

Os modelos de regressão com dados em painel apresentam problemas de 

estimação e de inferência. Ao combinarem cortes transversais e séries temporais, os 

problemas que afetam os dados de corte transversal, como a heterocedasticidade, e as séries 

temporais, como a não-estacionariedade e a autocorrelação, precisam ser corrigidos 

(GUJARATI, 2006). 

Para verificar a estacionariedade ou a não-estacionariedade da série foi utilizado o 

teste de raiz unitária de Im, Pesaran e Shin (IPS), cuja “[...] null hypothesis is that each 

series in the panel contains a unit root [...] and the alternative hypothesis allows for some 

(but not all) of the individual series to have unit roots” (BALTAGI, 2005, p. 242). 

Os termos de erro εi da regressão devem ser homocedásticos, ou seja, possuir a 

mesma variância (GUJARATI, 2006). Para detectar a existência de heterocedasticidade foi 

utilizado o teste Breusch-Pagan, o qual possui a hipótese nula de homocedasticidade. 

Outro problema de estimação é a autocorrelação, que corresponde a “[...] 

correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [como as séries 

temporais] ou no espaço [como nos dados de corte transversal]” (GUJARATI, 2006, p. 

358). O teste de Wooldridge foi utilizado para verificar a presença de autocorrelação. Este 

teste tem como hipótese nula a ausência de autocorrelação. 

 

FONTES DE DADOS E AJUSTES METODOLÓGICOS 

 

As séries de dados utilizadas nessa pesquisa possuem frequência anual. A análise 

estende-se de 2002 a 2014, totalizando 924 observações, as quais foram divididas em 77 

painéis na estimação da equação gravitacional. Cada painel corresponde a um país 
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importador de carne de frango dos estados da Região Sul do Brasil. O Quadro 2 apresenta 

as fontes dos dados das variáveis utilizadas e descreve os ajustes metodológicos realizados 

para equacionar os dados obtidos. 

Quadro 2 – Variáveis e ajustes metodológicos 

Variável Fonte Ajustes realizados 

Exportações de carne de 

frango da Região Sul 

Estatísticas de Comércio 

Exterior do Agronegócio 

Brasileiro (AGROSTAT) 

Série deflacionada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) anual 

dos Estados Unidos 

PIB da Região Sul  
Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA) 

Série convertida para dólares pela 

taxa de câmbio anual média e 

deflacionada pelo IPC anual dos 

Estados Unidos 

PIB dos países importadores Banco Mundial 
Série deflacionada pelo IPC anual dos 

Estados Unidos 

População da Região Sul IBGE ------ 

População dos países 

importadores 
Banco Mundial ------ 

Extensão territorial dos países 

importadores 
IBGE e Banco Mundial ------ 

Preço da carne de frango Banco Mundial 
Série deflacionada pelo IPC anual dos 

Estados Unidos 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 

 

As variáveis utilizadas neste estudo foram equacionadas devido às diferenças na 

disponibilidade dos dados. O IPC anual dos Estados Unidos, utilizado para realizar a 

correção monetária dos valores das séries, foi obtido do IPEADATA. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este estudo buscou analisar os determinantes das exportações de carne de frango 

dos estados da região Sul do Brasil por meio do modelo gravitacional. Para tal, foram 

estimados três modelos, por meio dos dados em painel, para chegar à melhor equação 

gravitacional a ser analisada: modelo pooled, de efeitos fixos e de efeitos aleatórios. 

O teste de raiz unitária de Im, Pesaran e Shin (IPS) indicou a presença de raiz 

unitária nas variáveis população dos países importadores, população da região Sul e preço 

da carne de frango. Deste modo, tais variáveis foram estimadas em primeira diferença de 

modo a corrigir o problema. A Tabela 1 apresenta as equações estimadas, bem como os 

resultados dos testes de heterocedasticidade e autocorrelação para definir o melhor modelo. 

Tabela 1 - Equação gravitacional estimada para as exportações de carne de frango da 

Região Sul entre 2002 e 2014 

Variáveis 
Regressão 

Pooled 

Modelos de 

efeitos fixos 

(MEF) 

Modelo de efeitos 

aleatórios (MEA) 

MEA com 

correção de 

autocorrelação 

Constante 
-15,21307* -18,40451* -14,89763* -17,34715* 

(3,523897) (2,25151) (2,000422) (2,790283) 

PIB da Região Sul 
0,706338* 0,5809213* 0,6864694* 0,7988843* 

(0,1342438) (0,1099692) (0,0798964) (0,1107946) 

PIB dos países importadores 
0,5507488* 0,7586826* 0,5786919* 0,5426112* 

(0,029084) (0,1504111) (0,0763811) (0,078985) 

População da Região Sul 
1,365763 0,7315081  0,9640668 1,057959 

(3,760427) (1,878414) (1,876294) (1,118968) 

População dos países 

importadores 

14,53989* -0,1340468 1,962111 3,112599 

(2,920394) (3,252132) (3,087848) (4,03061) 

Área dos países importadores 
-0,1669279* - -0,1917165* -0,1660226** 

(0,0289678) - (0,0872943) (0,0855173) 

Dummy Ásia 
1,237417* - 1,319433* 1,368774* 

(0,1361575) - (0,4052921) (0,3939116) 

Preço da carne de frango 
1,025689   0,90231 0,9473454** 1,432346* 

(0,978248) (0,4877384) (0,4877557) (0,319021) 

Observações 924 924 924 924 

Grupos - 77 77 77 

Períodos - 12 12 12 

R-Squared 0,4421 - - - 

Adj R-squared 0,4378 - - - 
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R-sq within - 0,2484 0,2469 0,2447 

R-sq between - 0,3217 0,4667 0,4705 

R-sq overall - 0,3046 0,4294 0,4323 

Teste F 103,70 55,64 - - 

Teste de Hausman - 4,80 - - 

Teste LM de Breusch-Pagan 2.824,81 - - - 

Teste de Wald - - 340,63 231,40 

Teste de Chow 45,80 - - - 

Teste de heterocedasticidade - - 1,21 - 

Teste de autocorrelação - - 36,782 - 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 

* Significativo ao nível de 5% de significância.  

** Significativo ao nível de 10% de significância. 

Nota: os valores entre parênteses correspondem aos erros-padrão. As variáveis estão expressas em 

logaritmo natural. A variável dependente corresponde às exportações de carne de frango da Região Sul do 

Brasil.  

 

Os resultados mostram que, de acordo com o modelo de efeitos aleatórios com 

correção de autocorrelação, as variáveis independentes explicam, no geral, 43,23% da 

variável dependente12. Entre as unidades (R-sq between), o ajuste do modelo é de 47,05% e 

dentro das unidades (R-sq within) o ajuste é de 24,47%. Assim, o PIB e a população da 

região Sul, o PIB e a população dos países importadores, a extensão territorial do país 

importador, o preço da carne de frango e a dummy Ásia explicaram 43,23% das exportações 

de carne de frango dos estados da região Sul entre 2002 e 2014. 

Os modelos gravitacionais com maior nível de desagregação apresentam 

coeficientes de determinação (R-Squared ou R2) inferiores aos modelos agregados. Isto 

ocorre devido ao “viés de desagregação”, ou seja, variáveis como PIB e população, que 

representam a renda total ou o tamanho do país, perdem capacidade explicativa sobre os 

fluxos desagregados de comércio (CASTILHO, 2002). 

                                                 
12 Foram utilizados os testes de Chow, Hausman e LM de Breusch-Pagan. O teste de Chow, que compara o 

modelo pooled e o de efeitos fixos, mostrou que o de efeitos fixos é preferível ao pooled. Já os testes de 

Hausman e LM de Breusch-Pagan rejeitaram, respectivamente, o modelo de efeitos fixos e o pooled em favor 

do modelo de efeitos aleatórios. Assim, os testes indicaram que o modelo de efeitos aleatórios é melhor em 

relação aos modelos pooled e de efeitos fixos. 

Para detectar a presença de heterocedasticidade e autocorrelação foram realizados os testes de Breusch-Pagan, 

que indicou a ausência de heterocedasticidade. E o teste de Wooldridge que indicou a presença de 

autocorrelação de primeira ordem. Assim, foi realizada a correção no modelo efeitos aleatórios. 
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O coeficiente da variável PIB da região Sul apresentou sinal esperado pela teoria e 

foi estatisticamente significativo. O coeficiente indicou que um aumento de 1% no PIB 

eleva as exportações da região em, aproximadamente, 0,80%. Já o PIB dos países 

importadores apresentou o sinal positivo esperado e foi estatisticamente significativo. Seu 

coeficiente indicou que um crescimento de 1% na renda dos países importadores faz com 

que as exportações de carne de frango aumentem em 0,54%. 

A variável área dos países importadores foi estatisticamente significante e 

apresentou o sinal esperado. Seu coeficiente indicou que um aumento de 1% na área do país 

importador reduz as exportações de carne de frango em 0,17%. Segundo Azevedo, Reis e 

Lélis (2013), esta variável demonstra a autossuficiência de um país em relação ao comércio 

internacional com outros países. Deste modo, quanto maior a extensão territorial de uma 

nação maior sua disponibilidade de recursos naturais, o que torna o país mais 

autossuficiente e diminui sua necessidade de comercializar internacionalmente. 

O preço internacional da carne de frango foi estatisticamente significativo e seu 

coeficiente apresentou o sinal esperado, indicando que um aumento de 1% no preço eleva 

as exportações de carne de frango da região Sul em 1,43%. 

A dummy incluída para captar o efeito das exportações para a Ásia foi 

estatisticamente significativa. Seu coeficiente 13  indica que as exportações de carne de 

frango da Região Sul para os países asiáticos aumentou 293,05% no período analisado.  

Portanto, considerando a equação gravitacional estimada com correção de 

autocorrelação, as variáveis determinantes das exportações de carne de frango da região Sul 

entre 2002 e 2014 foram o PIB dos estados da região Sul e dos países importadores, a 

extensão territorial dos países importadores, o preço da carne de frango e a dummy Ásia, 

pois estas variáveis foram estatisticamente significativas. 

 

                                                 
13 Segundo Gujarati (2006, p. 270), “[...] em modelos do tipo ln Yi = β1 + β2Di,  a variação relativa de Y (isto 

é, sua semi-elasticidade) em relação ao regressor binário que assume valores 1 ou 0 pode ser obtida por 

(antilogaritmo do β2 estimado) - 1 vezes 100, isto é, por (eβ2 – 1) x 100”. Desde modo, a semi-elasticidade das 

exportações da região Sul em relação à dummy Ásia pode ser calculada da seguinte forma (e1,368774 - 1) x 100 

= 293,05. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar os determinantes das exportações de carne de 

frango dos estados da região Sul do Brasil através do modelo gravitacional, estimado por 

meio dos dados em painel. Após a estimação regressão pelo modelo pooled, modelo de 

efeitos fixos e de efeitos aleatórios, foram realizados os testes para verificar o modelo mais 

adequado e suas possíveis inconsistências.  

O resultado da análise econométrica mostrou que, no geral, 43,23% das variações 

das exportações de carne de frango da região Sul foram explicadas pelas variáveis 

independentes, entre 2002 e 2014. As variáveis determinantes e significativas foram o PIB 

dos estados da região Sul e dos países importadores, a extensão territorial dos países 

importadores, o preço da carne de frango e a dummy Ásia. 

 O PIB dos estados da região Sul demonstra que o produto analisado é 

provavelmente um bem substituto voltado para exportação, pois uma elevação geral do PIB 

dos estados do Sul aumenta as exportações, porém em menor proporção. O mesmo ocorre 

com o PIB dos países importadores: elevações do PIB aumentam a demanda pelas 

importações de carne de frango, entretanto em menor proporção do que o aumento do PIB. 

A extensão territorial sinaliza que os países com recursos disponíveis para 

produção de carnes importam quantidades menores devido a sua disponibilidade para 

produção de carne de frango ou produto substituto. Contudo, esta variável foi a que exibiu 

o menor coeficiente (-0,1660226), podendo estar ligado ao fato de que vários dos países 

importadores que demandam altos volumes de carne de frango usados na análise não 

possuem grandes extensões territoriais. 

Já o preço foi uma das variáveis mais influentes, pois o valor exportado de carne 

de frango revelou-se sensível ao preço. Tanto que uma elevação de 1% no preço impacta 

em, aproximadamente, 1,4% de alta no valor exportado. Isto reforça que a carne de frango 

pode se tratar de um bem substituto, podendo influenciar a variação do preço de outras 

fontes de proteína, como carne bovina e suína. 
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Com relação a dummy Ásia cabe destacar que a sua expressiva participação no 

valor das exportações de carne de frango dos estados da região Sul, bem como sua alta taxa 

de crescimento no período estudado (293%). Isto está ligado, principalmente, ao fato de que 

neste período grande parte dos abatedouros de aves se adequaram em busca das 

certificações necessárias para atender o mercado muçulmano (Halal). O que acarretou no 

aumento e na consolidação das exportações de carne de frango para esse mercado. Outro 

fator que também contribuiu para este crescimento foi a elevação das exportações para a 

China a partir de 2010. 
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ANÁLISE DO PERFIL DA SAÚDE PÚBLICA EM MATO GROSSO DO SUL: UM 

ESTUDO DA MICRORREGIÃO DE DOURADOS 

 

ANALYSIS OF THE PUBLIC HEALTH PROFILE IN MATO GROSSO DO SUL: A 

STUDY OF THE MICROREGION OF DOURADOS 

 

Aline Matoso dos Santos14 

Rafael Martins Noriller15 

Alexandre de Souza Corrêa16 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo:O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil da saúde pública da Microrregião de 

Dourados entre os anos de 2010 e 2017. Foram utilizados indicadores demográficos, 

econômicos, sociais e de saúde como elementos para caracterizar a população e seu perfil 

epidemiológico, considerando os 15 municípios que compõem a Microrregião. Com base 

nas características populacionais, foi possível compreender os problemas de saúde e as 

prováveis ações de planejamento do poder público. Os dados para este estudo descritivo 

foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

que reúne, além de dados sobre a saúde, vários indicadores sociais e econômicos da 

população.  Constatou-se, que mesmo com crescimento positivo dos gastos em saúde no 

âmbito da Microrregião de Dourados, há problemas de saúde persistentes durante o período 

estudado. As principais causas de internações e óbitos correspondem as doenças 

relacionadas a neoplasia (câncer); aparelho circulatório e respiratório; e causas externas de 

morbidade e mortalidade. Percebe-se que o planejamento público não está sendo eficiente 

para resolver estes problemas persistentes, necessitando de investimentos específicos com a 

participação de outros setores (infraestrutura, educação, assistência social etc.) que 

contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. 

 

 

Palavras-chave: Gestão pública da saúde. Perfil Epidemiológico. Desenvolvimento 

socioeconômico. 
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Abstract: The objective of this study was to analyze the public health profile of the 

Dourados Microregion between 2010 and 2017. Demographic, economic, social and health 

indicators were used as elements to characterize the population and its epidemiological 

profile, considering the 15 municipalities that make up the Microregion. Based on the 

population characteristics, it was possible to understand the health problems and the 

probable actions of public power planning. The data for this descriptive study were 

extracted from the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), 

which, besides health data, brings together various social and economic indicators of the 

population. It was found that even with positive growth of health expenditures within the 

Dourados Microregion, there are persistent health problems during the period studied. The 

main causes of hospitalizations and deaths correspond to diseases related to neoplasia 

(cancer); circulatory and respiratory apparatus; and external causes of morbidity and 

mortality. It is perceived that public planning is not being efficient to solve these persistent 

problems, necessitating specific investments with the participation of other sectors 

(infrastructure, education, social assistance etc.) that contribute to improve the quality of 

life of the population. 

 

 

Keywords: Public health management. Epidemiological Profile. Socioeconomic 

development. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho procura compreender a situação da saúde pública do estado de Mato 

Grosso do Sul, a partir de um estudo relacionado com a Microrregião de Dourados entre os 

anos de 2010 e 2017. A Microrregião de Dourados 17  está localizada na Mesorregião 

Sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul e possui uma população total de 508.536 

habitantes, segundo o censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010).    

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado em 

conjunto com o Programa das Nações Unidas (PNUD) e do Instituto de Pesquisas 

                                                 
17 Composta por 15 municípios (Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Douradina, Dourados, 

Fátima do Sul, Itaporã, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante e 

Vicentina), a Microrregião de Dourados é a segunda mais relevante em termos econômicos e demográficos do 

estado 
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Econômicas e Aplicadas (IPEA), os dados relacionados de 2010 a saúde pública da 

Microrregião de Dourados apontam que os mesmos apresentam taxas inferiores tanto no 

âmbito estadual quanto nacional.  A média da taxa de mortalidade infantil dos municípios 

da Microrregião do ano de 2010 (19,33%) se apresentou maior do que a taxa estadual 

(18,14%) e da taxa nacional (16,70%). A taxa de mortalidade de crianças até cinco anos de 

idade, apresentou dados preocupantes, sendo 23,21% contra 21,47% do estado e 18,83% do 

nacional em 2010. 

Nesse contexto, o presente trabalho se torna importante para estudar as 

características da população, as condições de vida e o perfil epidemiológico, bem como 

entender o perfil dos pacientes que utilizaram os serviços assistenciais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) entre os anos de 2010 e 2016. Dessa forma, a questão que a pesquisa se 

propôs a investigar estão no levantamento das principais informações sobre os problemas 

de saúde evidenciados na população da Microrregião de Dourados e se estes estão sendo 

compreendidos pela Gestão Pública do estado de Mato Grosso do Sul. 

Como objetivo geral, se definiu: Analisar o perfil da saúde pública da Microrregião 

de Dourados entre os anos de 2010 e 2017. Para responder ao objetivo geral, foram 

construídos três objetivos específicos: i) Caracterizar a população, as condições de vida e o 

perfil epidemiológico; ii) Identificar os problemas de saúde, situações de risco e 

disseminações de doenças na saúde pública da Microrregião; e iii) Analisar os gastos 

públicos em saúde no saneamento dos principais problemas existentes na Microrregião.  

Além dessa introdução, o trabalho está dividido em mais quatro seções, a segunda 

seção (Revisão de Literatura) trata de forma sucinta sobre o papel da gestão pública e seus 

desdobramentos para a saúde local, bem como alguns aspectos socioeconômicos da 

Microrregião Dourados. A terceira seção aborda sobre o procedimento metodológico do 

trabalho. Na quarta seção são apresentados os resultados da pesquisa que evidenciam o 

perfil da saúde pública da Microrregião. Por último, são apresentadas as considerações 

finais do trabalho. 
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Gestão pública e o perfil da saúde pública regional 

 

A análise das condições de vida de uma população vem sendo estudada ao longo 

das últimas décadas, nessa análise, a preocupação com a educação, renda e saúde têm se 

destacado, pois apresentam as principais condições que determinada população apresenta. 

No aspecto da saúde, os dados que se abordam as condições de moradia e de saúde da 

população, são os principais determinantes para compreender o perfil da saúde pública de 

determinada localidade.  

Nos países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, Barcellos e Bastos (1996) destacam que as desigualdades sociais coincidem com 

a carência de serviços públicos, pobreza e baixo nível de escolaridade. A saúde é avaliada 

por meio das condições de saneamento básico e da própria saúde, em que localidades 

podem apresentar falta de acesso a serviços de saúde como também deficiências 

habitacionais. 

No âmbito da gestão pública para o planejamento da saúde, a análise de situação 

parte pela localização e identificação de serviços. As características sociais e econômicas 

de grupos populacionais contribuem para tal análise, no entanto, deve-se compreender que 

a semelhança socioeconômica de um país de proporções físicas continentais, pode não ter a 

mesma semelhança quando se analisa o perfil epidemiológico de municípios, pois mesmo 

que maior parte dos municípios brasileiros apresentem semelhanças sociais, econômicas e 

demográficas, os riscos tendem a ser diferenciados devido a localização (BARCELLOS E 

BASTOS, 1996). 

Vasconcelos e Garcia (2016), salientam que a o conhecimento nas áreas de 

vigilância em saúde e da epidemiologia auxiliam na gestão em saúde, para o planejamento 

de ações estratégicas mais eficientes que atendam de forma específica a saúde dos 

municípios brasileiros. Baseando-se em Feuerwerker (2005), a autora destaca que a 

epidemiologia é uma ferramenta que deve ser utilizada para o planejamento local, além de 

identificar problemas locais prioritários. Os estudos epidemiológicos contribuem para que o 
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gestor da saúde pública consiga programar ações práticas para amenizar ou erradicar tais 

problemas identificados. Nas palavras de Vasconcellos e Garcia (2016, p. 1175): 

 

Os estudos epidemiológicos têm ajudado cada vez mais na compreensão 

da situação de saúde em um determinado espaço e período de tempo, 

favorecendo uma tomada de decisão mais eficiente por parte dos gestores. 

Esses indicadores possuem a capacidade de descrever, acompanhar e 

comparar características de populações, grupos de indivíduos e 

coletividades humanas no que afeta à saúde, ao bem-estar e à qualidade de 

vida, bem como determinantes da ocorrência e distribuição dos eventos. 

 

Com base nesses argumentos, é possível entender que os estudos epidemiológicos 

são fundamentais para que os profissionais e gestores da saúde pública consigam planejar 

suas ações de acordo com o perfil da localidade. Nesse sentido, o estudo do perfil da saúde 

de espaços regionais se torna importante para identificar se os principais problemas de 

saúde de uma região ou microrregião estão sendo evidenciados pelo Estado. 

 

O modelo tecno-assistencial  

 

O modelo tecno-assistencial discutido nos trabalhos de Cecilio (1997), Feuerwerker 

(2005) e Vasconcelos e Garcia (2016) é um modelo pensado para o sistema de saúde de 

forma piramidal, com fluxos ascendentes e descendentes de usuários que acessam diversos 

níveis de complexidade tecnológica.  

Para Cecilio (1997), os processos na pirâmide se articulam da seguinte forma: i) 

Base da pirâmide: estão o conjunto de unidades de saúde, que atendem grupos 

populacionais em suas determinadas áreas de cobertura. O atendimento, nesse caso, é 

primário;  ii) Intermediária da pirâmide: o atendimento é secundário, destacam-se 

serviços ambulatoriais clínicos e cirúrgicos e alguns serviços de urgência e emergência em 

hospitais distritais; iii) Topo da pirâmide: no topo estão os serviços terciários da saúde, 

nesse caso, estão os serviços de maior complexidade. Os hospitais regionais, estaduais e 

federais se enquadram nessa definição.   
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Cecilio (1997), salienta que respeitado tal hierarquização da pirâmide, a gestão 

garante maior eficiência no uso de recursos e na universalização do acesso e equidade 

proposto pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda há, a ideia de pensar o 

sistema de saúde como um círculo com múltiplas “portas de entrada” localizadas em vários 

pontos do sistema e não mais em uma “base”. No entanto, para um sistema de gestão em 

saúde circular é necessário que o sistema compreenda o que é mais importante para seus 

usuários, para que a tecnologia, espaço e ocasião sejam configurados para o atendimento 

eficiente de acordo com o perfil desses usuários.   

Houve avanços importantes na construção de um modelo de gestão do SUS, 

contudo, Feuerwerker (2005) faz uma crítica ao modelo tecno-assistencial, destacando que 

o SUS ainda está muito distante de sua proposta de universalidade e equidade: 

 

O modelo tecnoassistencial, a organização da gestão e as maneiras como 

se faz a política de saúde são todos elementos críticos nesta situação, pois 

contribuem ou dificultam a mobilização e aglutinação de atores e agentes 

capazes de contribuir para a indispensável conquista de legitimidade 

política e social para o SUS. Por essa razão estes são temas de relevância 

fundamental para os formuladores das políticas, gestores do SUS em todas 

esferas e atores implicados com a construção democrática da saúde no 

país (FEUERWERKER, 2005, p. 491).  

 

Nesse sentido, a questão da legitimidade política e social do SUS torna-se elemento 

fundamental para que os gestores avancem nos debates de políticas da saúde em seus 

municípios e unidades federativas, considerando o papel democrático fundamental que o 

SUS busca priorizar. O modelo tecno-assistencial deve ser utilizado de forma que garanta 

maiores mobilizações entre os atores envolvidos na gestão.  

Para Vasconcelos e Garcia (2016), a partir da promoção e prevenção de doenças, o 

modelo tecno-assistencial deve assumir a Atenção Básica da Saúde como organizadora e 

reconhecedora do papel do Agente Comunitário da Saúde. Considera-se, portanto, uma 

forma viável de custo e benefício para o país, no sentido de combater os problemas de 

saúde e, consequentemente, melhorar as condições de vida da população brasileira. 
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A Microrregião de Dourados 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), em 

2017 os municípios da Microrregião de Dourados tiveram ao todo uma população estimada 

de 566.225. As características populacionais ainda estão ligadas ao meio rural, pois a média 

da população que reside no meio rural é de 28,09%, enquanto 71,91% são residentes no 

meio urbano. Esses aspectos denotam uma Microrregião com perfil rural ainda estabelecido 

e com pouco desenvolvimento urbano, tendo em vista que no ano de 2000, a população 

rural era de 30,55% contra 69,45% de população urbana, ou seja, em termos demográficos, 

a população urbana/rural pouco se modificaram entre os anos de 2000 e 2010. 

Em termos econômicos, a média da renda per capita dos municípios da 

Microrregião de Dourados, apresentou em 2010 um valor de R$ 612,48, contudo, este valor 

está abaixo quando comparado com os níveis de renda per capita estadual (R$799,34) e 

nacional (R$793,87). Em 2010, também foi constatado que maior parte da população 

ocupada está no ramo do setor de serviços, ligado as atividades agropecuárias. Pela Figura 

01 é possível verificar o perfil das atividades econômicas da Microrregião de Dourados. 

Figura 01: Principais Setores de Atividades por Ocupação de Mão de Obra (Microrregião 

Dourados, 2010) 

 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (2017). Elaborada pela autora. 

 

Como se pode verificar na Figura 01, os setores agropecuários e de serviços são os 

que mais representam o perfil das atividades econômicas da Microrregião. Isso fortalece o 

26,04%

10,06%

52,45%

Agropecuário Indústria Serviços
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dinamismo agropecuário na economia dos municípios. As atividades industriais possuem 

pouca representatividade no estado, ocasionando em baixa mobilidade de mão de obra 

nesse setor. Assim, a mobilidade do setor de serviços tende a estar mais conectado com o 

setor agropecuário.  

Para a questão social, conforme dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 

(2017), a Microrregião de Dourados apresentou elevado grau de pessoas em situação de 

pobreza ou extrema pobreza no ano de 2010, sendo que cerca de 23,19% da população 

estavam em situação de pobreza. Reflexos dessa situação podem ser verificados ao analisar 

o Mercado de Trabalho, em que 67,21% da População Economicamente Ativa (PEA) 

estavam ocupadas, no entanto, 28,13% representaram a População Economicamente Inativa 

(PEI), que são pessoas incapacitadas ao trabalho, ou que desistiram de procurar emprego ou 

não querem trabalhar. 

Outras questões sociais que podem refletir no perfil da saúde do município, são as 

características habitacionais, nesse aspecto, a Microrregião de Dourados apresentou em 

2010 elevadas taxas da população em domicílios com água encanada (95,36%); com 

energia elétrica (96,38%); e com serviço de coleta de lixo (97,35%). Na Tabela 01 são 

apresentados alguns dados comparativos sobre as condições sociais da Microrregião, do 

estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. 

 

Tabela 01: Características Sociais Microrregião de Dourados, Mato Grosso do Sul e Brasil 

(2010) – Dados selecionados 

Vulnerabilidade Social 

Microrregião 

Dourados 

(2010) 

Mato 

Grosso 

do Sul 

(2010) 

Brasil 

(2010) 

Crianças e Jovens    

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa. 
34,40 34,50 33,34 

Família    

% de crianças extremamente pobres. 12,12 6,34 11,47 

% Mortalidade Infantil 19,33 18,14 16,70 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiverem filhos  5,07 3,84 2,89 
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Taxa de Envelhecimento (%) 6,95 6,62 7,36 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza. 35,52 26,83 32,56 

Condições de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água 

encanada. 
88,80 93,76 87,16 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (2017). Elaborada pela autora. 

 

Com base nos dados da Tabela 01, é evidenciado os problemas sociais que a 

Microrregião de Dourados tem em relação ao seu estado de Mato Grosso do Sul e Brasil. 

Verifica-se elevada potencialidade na questão de pessoas vulneráveis a pobreza e de 

crianças extremamente pobres. Logo, as taxas de vulnerabilidades sociais do município 

apresentam-se maior que as taxas estaduais e nacionais.  

As condições vulneráveis das crianças, de desemprego, da taxa de envelhecimento, 

de moradia, entre outros, se tornam importantes para compreender o perfil da saúde de uma 

localidade. Os estudos de Ramos, Veras e Kalache (1987), já alertavam sobre a acelerada 

taxa de envelhecimento no Brasil na década de 1980, destacando que os problemas de 

saúde consequentes ao envelhecimento populacional se deram a meios de condições de vida 

ainda muitos desfavoráveis quando comparado aos países desenvolvidos.  

Ramos, Veras e Kalache (1987), ainda destacaram que os problemas médicos-

sociais dos idosos tem suas particularidades, o que requer maior cuidado em seu 

planejamento. Um exemplo, seria o tratamento de pessoas idosas com problemas 

cardiovasculares, hipertensão ou diabetes, pois mesmo com recursos públicos escassos, 

estes idosos continuarão requerendo cuidados de saúde, culminando, cedo ou tarde, em 

algum tipo de intervenção pelo sistema público de saúde. Estes aspectos, contribuem para 

que o planejamento público seja realizado considerando a saúde da população de âmbito 

nacional, regional e local, para que assim, possam ser feitas propostas de cunho mais 

próximo da realidade brasileira. 

 

Procedimento metodológico 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1421 

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

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método de estudo descritivo. 

Para Costa e Barreto (2003), os estudos descritivos na área da saúde contribuem para 

entender o grau de distribuição das doenças, considerando o local, tempo e perfil das 

pessoas. Assim, com base em dados secundários, é possível identificar grupos de pessoas 

que adoecem por determinadas doenças, assim como lugares e períodos que ocorrem com 

maiores frequências.  

Para realização desse estudo foram coletados e utilizados dados secundários 

disponíveis nos órgãos responsáveis na coleta e processamento de dados de interesse do 

trabalho. Logo, as fontes utilizadas para a coleta foram: Sistemas de Informações em Saúde 

(SIS); Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); Sistema de informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e o Sistema de Apoio à Construção do 

Relatório de Gestão. 

Também foi importante a pesquisa de fonte de dados sobre as condições 

demográficas dos municípios que fazem parte da Microrregião de Dourados, disponíveis 

nos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado em conjunto com o Programa das Nações 

Unidas (PNUD) e do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA). Tais 

procedimentos se justificam pelo trabalho de Vasconcelos e Garcia (2016), que utilizaram 

os dados disponíveis nas instituições supracitadas para investigar a situação da saúde de um 

município, o que contribuiu no interesse e na importância da pesquisa para a Microrregião 

de Dourados, uma vez que ela possui o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) e tem 

como polo regional a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso do Sul (IBGE, 

2017).  

Por meio de um conjunto de dados fornecido pela plataforma online do DATASUS, 

foi possível reunir informações sobre a situação da saúde dos municípios brasileiros, além 

de perfis demográficos e características da população atendida em determinado município. 

Baseando-se no estudo de caso de Vasconcelos e Garcia (2016) as variáveis que foram 
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selecionadas para caracterizar a saúde da Microrregião de Dourados estão apresentadas no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01: Variáveis utilizadas 
Variável Dados 

Demográfica 
População, sexo, idade e situação por domicílio (rural 

ou urbano). 

Perfil Epidemiológico Internações, morbidade e mortalidade. 

Gastos Públicos Gastos em Saúde  

Fonte: Vasconcelos e Garcia (2016). Adaptado pela autora. 

 

A partir destas variáveis foi possível descrever a situação da saúde da Microrregião 

em questão. Os anos escolhidos para o estudo foram de 2010 e 2017, possibilitando uma 

análise comparativa da saúde local. Foram utilizadas médias dos municípios que compõem 

a Microrregião para definir o comportamento dos dados da mesma. Dado que o estudo é 

específico para uma região, os resultados do trabalho não refletem de forma contundente 

para o estado de Mato Grosso do Sul.  

 

Resultados e discussões 

 

O estudo do perfil demográfico e epidemiológico requer a observação das condições 

de vida de um território, considerando seu desenvolvimento populacional e seu processo de 

saúde-doença. Logo, os indicadores demográficos, sociais, econômicos e de saúde são 

importantes para estabelecer as condições do bem-estar social de uma comunidade, além de 

estabelecer conhecimento do perfil da saúde, com intuito de criar condições para que o 

poder público crie estratégias que melhorem a qualidade de vida das pessoas.  

Na Microrregião de Dourados, a evolução da população é praticamente estável. A 

taxa média de crescimento populacional entre os anos de 2010 e 2017 foi de 1,55% 

enquanto que em Mato Grosso do Sul foi de 1,47%. Na Figura 02, é possível observar a 

evolução populacional da Microrregião e do estado de Mato Grosso do Sul. 
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Figura 02: População Residente da Microrregião de Dourados e Mato Grosso do Sul entre 

2010 e 2017 

 
Fonte: 2010: IBGE – Censos Demográficos. 2011-2017: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o 

TCU, estratificadas por idade e sexo pelo (BRASIL/MS/SGEP/DATASUS, 2018). 

 

Mesmo com crescimento populacional estável, a Microrregião de Dourados e Mato 

Grosso do Sul mantém a necessidade de mais mecanismos de infraestrutura, saneamento 

básico, urbanização, etc., como parte de um processo de evolução social e econômica. O 

crescimento populacional quando não observado pelo poder público geram 

vulnerabilidades sociais que acarretam na dificuldade no acesso de pessoas aos serviços 

públicos, gerando iniquidades. Fiorati, Arcêncio e Souza (2016, p. 02) destacam que tais 

iniquidades geram “presença de grupos que sofrem problemas de saúde e morte evitáveis, 

injustos e desnecessários”. 

Nesse contexto, os Relatórios de Gestão dos municípios que compõem a 

Microrregião de Dourados do ano de 2017, disponível no Sistema de Apoio à Construção 

do Relatório de Gestão (SARGUS) evidenciaram dois pontos em comum: i) a crescente e 

expressiva população indígena, indicando os dilemas e problemas de vulnerabilidades 

sociais e de saúde que esta população é suscetível e ii) a crescente demanda por saúde da 

população estrangeira, devido a proximidade dos municípios com o Paraguai, o que deturba 

os gastos com recursos da saúde (BRASIL/MS/SARGUS/DATASUS, 2018). 
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É importante observar que tais relatórios emitido no SARGUS, são elaborados com 

base nos anos anteriores, para que assim, o planejamento público municipal possa ser 

pensado, tanto para atender as necessidades cotidianas quanto prioritárias dos municípios. 

Pela Tabela 02, é possível verificar a distribuição da população urbana da Microrregião de 

Dourados pelas variáveis sexo e faixa etária. 

 

Tabela 02 – Distribuição por população, segundo variáveis e anos selecionados, da 

Microrregião de Dourados (2010, 2013 e 2015) 

Variáveis 2010 2013 2015 

Sexo Qtd. (%) Qtd. (%) Qtd. (%) 

Masculino 255.812 50,30 268.899 50,33 277.173 50,35 

Feminino 252.724 49,70 265.321 49,67 273.302 49,65 

Total 508.536 100,00 534.220 100,00 550.475 100,00 

Faixas Etárias 
      

0 a 4 anos 46.861 9,21 45.940 8,60 45.280 8,23 

5 a 9 anos 48.977 9,63 48.681 9,11 48.575 8,82 

10 a 14 anos 46.779 9,20 48.186 9,02 49.952 9,07 

15 a 19 anos 47.582 9,36 48.308 9,04 47.123 8,56 

20 a 29 anos 92.053 18,10 94.878 17,76 96.926 17,61 

30 a 39 anos 76.286 15,00 82.547 15,45 86.573 15,73 

40 a 49 anos 64.025 12,59 67.124 12,56 68.918 12,52 

50 a 59 anos 43.521 8,56 50.006 9,36 54.024 9,81 

60 a 69 anos 24.211 4,76 27.895 5,22 30.695 5,58 

70 a 79 anos 12.733 2,50 14.278 2,67 15.335 2,79 

80 anos e mais 5.508 1,08 6.377 1,19 7.074 1,29 

Total 508.536 100,00 534.220 100,00 550.475 100,00 

Fonte: 2010 a 2013 - Estimativas preliminares efetuadas em estudo patrocinado pela Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde - Ripsa. 2014 e 2015 – Estimativas preliminares elaboradas pelo: 

(BRASIL/MS/SVS/CGIAE, 2018). 

 

O perfil da população por meio da variável sexo, é de uma população que se 

mantêm igualitária durante os anos de 2010, 2013 e 2015, sendo um pouco maior a de sexo 

masculino, em torno de 50,30% durante os anos. A taxa de crescimento da população 

masculina também é maior entre os anos de 2010 e 2015, pois cresceu 7,71% contra 7,53%.  
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Observando os dados da faixa etária, a população jovem e adulta é predominante 

aos longos dos períodos estudados. Com destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos com a 

maior média de participação, 17,82%, seguido da faixa de etária de 30 a 39 anos, com 

média de participação de 15,39%. É importante salientar, o envelhecimento da população 

da Microrregião, que está em processo crescente na faixa de pessoas idosas a partir de 60 

anos de idade. 

Miranda, Mendes e Silva (2016), em estudo realizado sobre o envelhecimento 

populacional no Brasil, destacaram a necessidade de promover políticas públicas 

específicas que possam assegurar um envelhecimento da população seguro e com qualidade 

de vida. Contudo, ainda é visível que o país possui carências de suportes necessários para 

atender tal demanda. Estes suportes, estão ligados a realização de ações que promovam 

saúde e prevenção de doenças, para que evite ou retarde doenças crônicas e incapacitantes. 

Na Tabela 03 são apresentados os dados que caracterizam a evolução dos estabelecimentos 

de saúde na Microrregião de Dourados e sua participação em Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 03 - Distribuição da Quantidade de Estabelecimentos de Saúde por tipo na 

Microrregião de Dourados nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017 

Estabelecimentos/Anos 

2011 2013 2015 2017 

Qtd. 
MS 

(%) 
Qtd. 

MS 

(%) 
Qtd. 

MS 

(%) 
Qtd. 

MS 

(%) 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 3 12,00 4 14,81 4 13,33 4 12,12 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 110 22,54 117 22,08 128 22,22 131 22,43 

Clínica Esp./Ambulatório Especializado 81 18,58 80 22,10 88 20,90 94 19,83 

Consultório 257 14,46 327 16,05 382 17,77 527 21,53 

Hospital Geral 24 23,08 24 23,53 25 25,00 23 23,23 

Policlínica 7 10,77 8 6,25 10 7,09 13 8,23 

Posto de Saúde  19 35,85 16 30,19 15 30,00 13 28,26 

Secretaria de Saúde 16 19,51 16 20,00 16 20,25 17 20,00 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena 20 64,52 23 37,10 22 34,92 22 33,33 

Un. de Serv. de Apoio de Diag. e Terapia 51 16,45 64 17,93 74 19,37 80 19,18 

Unidade de Vigilância em Saúde 4 19,05 4 18,18 5 22,73 5 22,73 

Un. Móvel Pré-Hosp-

Urgência/Emergência 
2 20,00 5 12,82 5 13,16 7 16,28 

Unidade Móvel Terrestre 1 10,00 3 15,00 3 16,67 6 20,00 

Outros Estabelecimentos 8 11,43 18 13,74 27 16,27 46 22,12 

Total 603 17,32 709 17,94 804 18,98 988 20,96 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES, 2017). 
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Percebe-se que pelos dados da Tabela 03, que os estabelecimentos no decorrer dos 

anos têm perdas e ganhos na Microrregião. Ao comparar os ganhos entre os anos de 2011 e 

2017, tem-se: Consultórios; Policlínicas; Serviços de apoio e diagnósticos e terapia; e 

Unidades móveis especializadas ou não. No mesmo período (2011-2017), as perdas mais 

significativas foram: Hospital Geral e Postos de Saúde. Quanto as particularidades da 

Microrregião, destacam-se as Unidades de atenção à saúde indígena, que mantêm um grau 

de importância (33,33%) quando comparado com o total de Mato Grosso do Sul, o que 

reflete nos relatórios de gestão dos municípios disponíveis no SARGUS. 

A Tabela 04 apresenta a distribuição de internações por ano de atendimento na 

Microrregião de Dourados. Pelos dados, é possível verificar que as principais causas de 

internações se concentram durante os anos em: Doenças do aparelho respiratório; 

Gravidez/parto/puerpério; e Lesões por envenenamento ou causas externas. Essas 

características condizem com a necessidade de atenções de mulheres, crianças e idosos e de 

pessoas em condições de risco de morte, que envolvem acidentes domésticos, de trabalho, 

de trânsito, entre outros.  

 

Tabela 04 – Distribuição de Internações por ano de atendimento na Microrregião de 

Dourados, Capítulo CID-10, anos selecionados 

Capítulo CID-10 

  

2011   2013   2015   2017   

Qtd. % Qtd.  % Qtd.  % Qtd.  % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 166 6,31 168 5,98 194 8,45 153 5,21 

II.  Neoplasias (tumores) 140 5,32 178 6,33 172 7,49 117 3,99 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imun. 18 0,68 20 0,71 17 0,74 14 0,48 

IV.  Doenças endócrinas nutric. e metabólicas 140 5,32 118 4,2 76 3,31 72 2,45 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 24 0,91 21 0,75 14 0,61 9 0,31 

VI.  Doenças do sistema nervoso 35 1,33 35 1,25 37 1,61 40 1,36 

VII. Doenças do olho e anexos 13 0,49 1 0,04 8 0,35 11 0,37 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 0 5 0,18 2 0,09 5 0,17 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 236 8,97 213 7,58 177 7,71 255 8,69 

X.   Doenças do aparelho respiratório 337 12,81 385 13,7 286 12,46 356 12,13 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 223 8,48 229 8,15 177 7,71 397 13,53 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 60 2,28 58 2,06 53 2,31 57 1,94 
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XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conj. 23 0,87 27 0,96 30 1,31 29 0,99 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 200 7,6 241 8,58 160 6,97 250 8,52 

XV.  Gravidez parto e puerpério 581 22,08 618 21,99 451 19,65 603 20,55 

XVI. Algumas afec originadas no per. perinatal 42 1,6 60 2,14 62 2,7 52 1,77 

XVII.Malf cong deformid e anomalias crom. 10 0,38 8 0,28 7 0,31 18 0,61 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 29 1,1 36 1,28 23 1 32 1,09 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas ext. 316 12,01 343 12,21 296 12,9 406 13,84 

XX.  Causas externas de morbidade e mort. 1 0,04 1 0,04 0 0 0 0 

XXI. Contatos com serviços de saúde 37 1,41 45 1,6 53 2,31 58 1,98 

Total 2.631 100 2.810 100 2.295 100 2.934 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Ao comparar os anos de 2011 e 2017, as internações que apresentaram queda ao 

longo do período, estão as de Transtornos Mentais e Comportamentais (-62,50%) e 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (-48,57%). No caso das internações que 

mais aumentaram estão Doenças do Aparelho Digestivo (78,03%); Malformação congênita 

e deformidade e anomalias cromossômicas (80,00%), esta última, ligada as questões de 

Microcefalia. Os dados da Tabela 05, condiz com os problemas de saúde da população em 

estudo, pois maior parte dos óbitos estão relacionados os problemas de saúde frequentes nas 

internações, reforçando a importância de se criar meios para reduzir estas causas. 

 

Tabela 05 – Distribuição de Óbitos por ano de atendimento na Microrregião de Dourados, 

Capítulo CID-10, anos selecionados 

Capítulo CID-10 
2010 2012 2014 2016 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 110 3,82 127 4,00 122 3,79 164 4,62 

II. Neoplasias (tumores) 447 15,52 488 15,37 490 15,24 551 15,53 

III. Doenças sang. Órg. hemat e transt imunitár 21 0,73 25 0,79 16 0,50 19 0,54 

IV. Doenças endócrinas nut.e metabólicas 201 6,98 253 7,97 210 6,53 286 8,06 

V. Transtornos mentais e comportamentais 34 1,18 27 0,85 33 1,03 26 0,73 

VI. Doenças do sistema nervoso 64 2,22 74 2,33 63 1,96 87 2,45 

VIII.Doenças do ouv. e da apófise mastóide 1 0,03 - - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 896 31,10 857 26,99 901 28,02 989 27,87 

X. Doenças do aparelho respiratório 293 10,17 266 8,38 295 9,17 398 11,22 

XI. Doenças do aparelho digestivo 149 5,17 170 5,35 159 4,94 228 6,43 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 8 0,28 8 0,25 11 0,34 8 0,23 
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XIII.Doen, sist osteomuscular e tec conjuntivo 10 0,35 6 0,19 12 0,37 10 0,28 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 66 2,29 76 2,39 80 2,49 72 2,03 

XV. Gravidez parto e puerpério 8 0,28 5 0,16 6 0,19 10 0,28 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 86 2,99 68 2,14 76 2,36 79 2,23 
 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 36 1,25 40 1,26 48 1,49 52 1,47 

XVIII.Sint sinais  anorm ex clín e laborat 32 1,11 41 1,29 45 1,40 61 1,72 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 550 19,09 540 17,01 561 17,44 508 14,32 

Total 2.881 100,00 3.175 100,00 3.216 100,00 3.548 100,00 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

As três principais causas de óbitos nos anos apresentados na Tabela 05 são as 

mesmas no decorrer do período: Neoplasias/tumores, apresentou 15,41% de média; 

Doenças do aparelho circulatório (28,50%) e Causas externas de morbidade e mortalidade 

(17,85%). As causas externas são fatores preocupantes da saúde pública, pois denotam 

acidentes como quedas, objetos perfurantes, e vítimas de agressões. Quando comparado a 

taxa de crescimento de óbitos entre os anos de 2010 e 2016, tem-se: Sintomas/sinais e 

anormalidades externas clínicas e laboratoriais (47,54%); Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias (32,93%); Doenças do aparelho digestivo (34,65%); Malformação congênita e 

deformidade e anomalias cromossômicas (30,77%) e Doenças do aparelho respiratório 

(26,38%).  

Estas principais causas de mortalidade estão ligadas a vários estratos da população, 

o que requer maior atenção para ações de políticas específicas na Microrregião. Estas 

causas, podem ser evitadas, dado que as ações sejam efetivamente consolidadas para 

atender a população. No trabalho de Vasconcelos e Garcia (2016), as causas externas de 

morbidade e mortalidade tendem a atingir a população com idade de até 39 anos, 

destacando jovens e adolescentes. Já as causas de aparelho circulatório, respiratório e 

sintomas/sinais e anormalidades externas clínicas e laboratoriais estão relacionadas com 

pessoas mais idosas. 

Para verificar a potencialidade do poder público, a Figura 03 apresenta a evolução 

dos gastos públicos em saúde na Microrregião de Dourados e Mato Grosso do Sul. 
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Considera-se que quanto mais gastos, maiores serão os investimentos voltados aos 

saneamentos dos problemas de saúde dos municípios.  

 

Figura 03: Evolução dos Gastos em Saúde da Microrregião de Dourados e Mato Grosso do 

Sul (2010-2016) 

 
Fonte: Compara Brasil (2016) - elaborado com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Pela Figura 03, é possível observar oscilações dos gastos direcionados a saúde. Na 

Microrregião de Dourados, a partir de 2014 o crescimento nos gastos aumentou, porém, 

quando comparado com níveis estaduais, o crescimento é pouco significativo no ano de 

2015 para 2016. A Média de crescimento na Microrregião foi de 7,94% e, em Mato Grosso 

do Sul 7,84%, ou seja, o ritmo de gastos na Microrregião se manteve semelhante com do 

estado. O mesmo ocorre quando comparado o crescimento de 2010 para 2016, sendo 

55,81% na Microrregião e 52,61% no estado.  

No entanto, mesmo com o crescimento dos gastos públicos no setor da saúde, os 

mesmos problemas que afetam a população sul-mato-grossense e mais especificamente da 

Microrregião Dourados, continuam semelhantes, como verificado nas Tabelas 04 e 05. Há 

um processo contínuo, em que as gestões não conseguem reduzir significativamente tais 

problemas, como é o caso das doenças de Sintomas/sinais e anormalidades externas clínicas 

e laboratoriais; Algumas doenças infecciosas e parasitárias; Doenças do aparelho digestivo; 
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Malformação congênita e deformidade e anomalias cromossômicas e Doenças do aparelho 

respiratório. 

Por outro lado, houve melhoras no perfil da saúde pública da Microrregião nas 

doenças relacionadas com Transtornos Mentais e Comportamentais; Doenças endócrinas 

nutricionais e metabólicas e Algumas afecções originadas no período perinatal. Esta última, 

indica melhor atenção a mulheres grávidas e de pós-parto. Assim, há indicativos de que a 

gestão pública deve se preocupar em canalizar recursos para amenizar os problemas 

encontrados, desde que os recursos não sejam concentrados nas cidades polos, e sim em 

toda a comunidade do estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo do trabalho foi de analisar o perfil da saúde pública da Microrregião de 

Dourados entre os anos de 2010 e 2017, mensurados por dados relacionados aos aspectos 

econômicos, demográficos, sociais e de saúde. Decorreu-se de uma análise de dados 

secundários sobre o perfil demográfico e socioeconômico da Microrregião e de seus 

reflexos no comportamento da saúde pública sul-mato-grossense, considerando a 

importância do estudo epidemiológico para direcionar planejamentos específicos pelo 

Estado.  

A Microrregião de Dourados necessita de políticas públicas de saúde mais efetivas, 

empenhando-se em investimentos mais específicos. Investimentos intersetoriais também 

são necessários, uma vez que, a Microrregião possui problemas de saneamento básico, altas 

taxas de jovens que não estudam e pobreza. Esses aspectos, refletem diretamente na saúde 

da população, por isso, a importância de amenizar os problemas econômicos e sociais que 

somente o setor da saúde não consegue. 

Entre os desafios na formulação de políticas que combatam os problemas crescentes 

de saúde da população e que tem aumentado o número de internações e óbitos, estão i) a 

neoplasia (doenças cancerígenas), que envolve ações informativas e de incentivos a exames 

preventivos; ii) doenças do aparelho circulatório e respiratório, em maior parte as pessoas 
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idosas, necessitando de meios de promover ações para grupos de idosos terem maior 

qualidade de vida; e iii) Causas externas de morbidade e mortalidade, relacionada 

frequentemente com a população jovem até 39 anos, como acidentes de trânsitos e do 

trabalho e homicídios, condizendo com a importância de ações para este grupo. 

É importante destacar, que o modelo tecno-assistencial e a legitimidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) são elementos fundamentais para que os gestores apliquem debates 

entre os agentes e comunidade, buscando reforçar seu papel democrático. Assim, espera-se, 

no entanto, que o trabalho contribua para desdobramentos em mais municípios e 

microrregiões, principalmente aquelas que possuam hospitais regionais, sejam investigados 

seus perfis populacionais e de saúde.  A partir destes estudos, pode-se contribuir na 

identificação de problemas na saúde pública mais específicos e particulares de cada 

município ou região. 
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Cristiano Stamm19 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: O presente estudo teve o objetivo de analisar a influência da expectativa dos 

empresários da indústria de transformação brasileira sobre o investimento privado. A 

análise compreendeu o período mensal de 2003 a 2017. O método econométrico estimado 

para verificar os resultados foi o Modelo Vector de Correção de Erros. Os resultados 

sugerem que a expectativa dos empresários da indústria de transformação influenciou as 

decisões de investimento privado desse setor. Um aumento da confiança dos empresários 

está associado a um cenário econômico estável, proporcionando aos mesmos o crescimento 

de sua expectativa sobre os seus negócios futuros e a economia do país, consecutivamente 

aumentando o investimento privado, que podem ampliar não só a atividade desse setor, mas 

também das demais atividades econômicas. 

 

 

Palavras-chave: Expectativas dos empresários industriais. Investimento privado industrial.  

Indústria de transformação brasileira. Modelo Vetor de Correção de Erros.  

 

 

Abstract: The present study aimed to analyze the influence of the expectations of the 

Brazilian transformation industry on private investment. The analysis comprised the 

monthly period from 2003 to 2017. The Vector Error Correction Model was used to 

analyze the data. The results suggest an influence on the entrepreneurs’ expectations and 

investment decisions during this period. An increased confidence in profits is associated 

with a stable economy scenario, providing a growing in businessmen expectation about 

opportunities and the country's economy, consecutively, increasing private investment, as 

well as other economic activities.  
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INTRODUÇÃO 

 

As hipóteses e expectativas dos agentes econômicos são formuladas a partir das 

informações disponibilizadas no cenário econômico atual, que consequentemente irá 

influenciar as decisões dos agentes econômicos em relação aos seus investimentos e 

negócios futuros. O estudo da Hipótese das Expectativas Racionais (HER) não é novo, a 

HER foi vinculada a macroeconomia após o ano de 1960 inferindo a racionalidade dos 

agentes. 

Para Montes e Machado (2014), um cenário macroeconômico estável é essencial 

para a tomada de decisões empresariais dado que, na maioria das vezes, essas decisões são 

fundamentadas em expectativas formadas em relação à conjuntura econômica. O ambiente 

econômico torna-se mais estável a partir do momento em que a meta de inflação 

estabelecida é cumprida, pois o regime conquista credibilidade e a condução da política 

monetária se torna menos abrupta. Para entender o impacto da política monetária na 

economia, é preciso compreender como os agentes econômicos traçam as decisões 

fundamentadas em suas expectativas e confiança, sendo fundamental conhecer os 

elementos que os motivam e como a autoridade monetária influencia (MONTES; FEIJÓ, 

2007). 

Para Herscovici (2015), os primeiros fundamentos da compreensão da racionalidade 

individual ocorrem por meio da hipótese da ergodicidade, pois, a maximização dos agentes 

ocorre pela função lucro e utilidade devido conhecerem as práticas do mercado de preço e 

quantidade, seguindo a formação racional de suas expectativas, posto que as probabilidades 

subjetivas apresentam o mesmo valor das probabilidades objetivas, assim não exibindo em 

média os erros de previsão. 

A análise das expectativas racionais compreende informações econômicas 

importantes: além da análise do market clearing, que consiste no ajustamento contínuo dos 
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preços dos mercados, tem-se também o estudo das projeções dos agentes econômicos. 

Sendo assim, as informações disponibilizadas no ambiente econômico, mesmo que 

escassas, são essenciais para os agentes econômicos, pois, é por meio delas que os mesmos 

(empresas/indivíduos) formam suas hipóteses e expectativas. A análise consiste em um 

conjunto de variáveis endógenas, com os erros não correlacionados juntamente com a 

hipótese da ergodicidade. 

Considerando a ligação existente que o cenário econômico e o setor empresarial 

possuem juntamente com à formação da expectativa dos empresários a questão pesquisa é: 

Qual é a influência da expectativa dos empresários das indústrias de transformação sobre o 

investimento privado desse setor? 

Este estudo justifica-se pelo fato de haver poucos trabalhos empíricos na literatura, 

inclusive com exemplos nacionais, que associam as expectativas dos empresários da 

indústria de transformação com o ambiente econômico e sua influência sobre o 

desempenho do investimento industrial privado do país. De acordo com Brito e Garrote 

(2015), a indústria possui um efeito de encadeamento, em virtude de sua influência sobre o 

crescimento dos demais setores da economia. Ao utilizar os recursos de outros setores e 

segmentos industriais, estas economias de escala inseridas na indústria beneficiam a 

lucratividade dos demais setores. Jacinto e Ribeiro (2015) ressaltam a importância de um 

país possuir conhecimentos sobre o padrão de evolução da produtividade, dado que 

compreender e acompanhar a competitividade são fatores primordiais para sustentar um 

lugar no cenário internacional ou para manter o crescimento econômico. 

Sonaglio, Braga e Campos (2010) afirmam que o investimento em capital fixo é um 

importante fator na determinação do produto, emprego e renda, enfatizando o aumento da 

capacidade produtiva e o crescimento da atividade econômica. O ritmo e o padrão dos 

investimentos em capital fixo são fatores essenciais para compreender a atividade 

econômica, uma vez que as oscilações desses fatores auxiliam nas flutuações agregadas. Os 

modelos teóricos e os resultados empíricos associados ao investimento contribuem e 

disponibilizam informações para os debates de políticas econômicas (LUPORINI; ALVES, 
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2010). Corroborando, na visão de Silva, Rodrigues e Ferreira (2015), um dos elementos 

essenciais para o crescimento econômico sustentável de uma economia é a Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF). 

Em suma, este estudo terá mais três seções, além da introdução. Na segunda seção 

localizam-se os procedimentos metodológicos. A terceira seção apresenta os resultados e 

discussões, seguido das considerações finais na quinta seção. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O período analisado foi de janeiro de 2003 a dezembro de 2017 com a base de 

dados mensal, tendo um total de 180 observações. Foi utilizado séries temporais a partir da 

estimação do modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), em conjunto com o Modelo de 

Vetor de Correção de Erros (VECM). 

A escolha desta metodologia se deu em razão da sua vasta utilização na previsão de 

modelos econômicos, o Software Eviews 9.5 versão do estudante foi utilizado para a 

estimação e execução dos testes empíricos. As variáveis escolhidas são o Índice de 

Expectativas do Empresário Industrial (IEE) e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 

tendo como fonte de dados o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) – FGVDados e o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), respectivamente. A variável FBCF foi 

utilizada como uma proxy do investimento das indústrias de transformação, devido não ter 

um indicador mensal que mensure especificamente o investimento desse setor. 

 

Teoria econométrica e modelo proposto 

 

Ao estudar séries temporais, é importante verificar a estacionariedade da série ao 

longo de um período de tempo. Para Bueno (2012), estacionariedade é o principal conceito 

para a estimação de uma série temporal, pois a partir da realização de um processo 

estocástico a constatação de estacionariedade possibilitará a compreensão das estatísticas 
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sobre os parâmetros estimados. Gujarati e Porter (2011) afirmam que um processo 

estocástico será estacionário quando apresentar a média e a variância constante ao longo do 

tempo e quando o valor da covariância entre os dois períodos de tempo decorrer apenas da 

distância, do intervalo ou da defasagem. 

Bueno (2012) afirma que a análise de uma série de forma visual em relação à 

tendência estocástica, ou tendência determinística, na maioria das vezes pode ocasionar 

equívocos. Os estudos de Gujarati e Porter (2011) e Bueno (2012) apresentam testes que 

analisam a estacionariedade das séries, entre eles estão os testes de raiz unitária de Dickey-

Fuller Aumentado (ADF) e de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Schin (KPSS). 

O vetor autorregressivo (VAR) é um modelo multivariado que possibilita a 

utilização de modelos econômicos completos e a estimação de seus parâmetros. Para Bueno 

(2012, p. 200), “o modelo VAR busca responder qual a trajetória da série, dando um 

choque estrutural. Por trajetória, entenda-se que o pesquisador deseja saber quando um 

choque afeta uma série, se ele muda de patamar ou não, para que patamar vai, entre outras 

informações”. 

O modelo VAR tem o intuito de responder à trajetória das variáveis endógenas a 

partir de um choque estrutural, não o impossibilitando de também ser utilizado para 

previsão. O resultado de um modelo VAR é decorrente da estimação de uma infinidade de 

coeficientes. 

Bueno (2012) complementa que é preciso utilizar a quantidade de defasagens 

necessárias em todas as variáveis endógenas para obter os “resíduos brancos”; logo, bom-

senso e parcimônia precisam ser usados nesse processo. O critério de informação utilizado 

no caso univariado também pode definir a ordem de defasagens do modelo VAR. A versão 

multivariada dos critérios de Akaike (AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ) é uma 

versão univariada generalizada, sendo: 
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𝐴𝐼𝐶(𝑚) = 𝐼𝑛|�̂�0(𝑚)|

+
2

𝑇
𝑚𝑛2                                                                                                    (1) 

𝑆𝐶(𝑚) = 𝐼𝑛|�̂�0(𝑚)|

+
𝐼𝑛 𝑇

𝑇
𝑚𝑛2                                                                                                 (2) 

𝐻𝑄(𝑚) = 𝐼𝑛|�̂�0(𝑚)|

+
𝐼𝑛 𝐼𝑛 𝑇

𝑇
2𝑚𝑛2                                                                                        (3) 

 

Em que: 

mn²: número total de parâmetros estimados em todas as equações; 

AIC: superestima assintoticamente a ordem do VAR com probabilidade positiva; 

SC  e HQ : estimam a ordem constantemente através de hipóteses gerais, se o 

processado gerador de dados apresentar uma ordem finita no VAR e se 𝑝𝑚𝑎𝑥>p, sendo p a 

verdadeira ordem do modelo. 

Segundo Lütkepohl e Krätzig (2004), as seguintes relações permanecem mesmo 

com pequenas amostras de tamanho fixo, por exemplo, T ≥ 16: 

 

�̂�(𝑆𝐶) ≤ �̂�(𝐻𝑄)

≤ �̂�(𝐴𝐼𝐶)                                                                                                           (4) 

 

Caso haja diferença na defasagem escolhida pelos três critérios, a utilização do SC 

apresentará resultados mais parcimoniosos, com menor quantidade de parâmetros do que o 

HQ e o AIC (LÜTKEPOHL; KRÄTZIG, 2004). 

A análise de cointegração entre as séries pelo teste de Johansen sugere definir o 

posto da matriz 𝛷, estimando os vetores de cointegração inclusos na matriz 𝛽, uma vez que 
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este teste permite simultaneamente a estimação do Modelo Vetor de Correção de Erros 

(VECM) aos vetores de cointegração, porém, mesmo com a definição do posto, pode ser 

difícil identificar α e β. Em razão disso, Johansen propôs uma normalização dos vetores de 

cointegração restringindo as possibilidades que podem ser atribuídas a essas matrizes 

(BUENO, 2012). 

Para Enders (2015), a primeira estatística consiste na hipótese nula de que o número 

de vetores cointegrantes é menor ou igual a 𝑟, contra a hipótese alternativa geral, e na 

segunda estatística verifica-se a hipótese nula de que o número de vetores cointegrantes é 𝑟, 

contra a hipótese alternativa de que existem 𝑟 + 1 vetores cointegrantes. De acordo com 

Bueno (2012), o modelo de cointegração a ser utilizado e a ordem de defasagens dos 

componentes autorregressivos necessitam ser cuidadosamente determinados, e a escolha da 

ordem de defasagem deve ser o menor critério de informação juntamente com os resíduos 

não autocorrelacionados. 

O Modelo Vetor de Correção de Erros (VECM) é um modelo mais completo do 

VAR. Ao apresentar variáveis não estacionarias devido as variáveis diferenciadas, o VAR 

omite variáveis relevantes, o VECM corrige esse problema. A escolha da ordem p de 

defasagem do modelo se dá através da não autocorrelação dos resíduos do modelo ou por 

meio do critério de Schwarz (BUENO, 2012). 

A interpretação da estimação dos coeficientes individuais do modelo VAR é difícil 

na maioria das vezes; devido a isso, os adeptos da técnica estimam a função resposta ao 

impulso, ou Impulse Response Function (IRF), visto que essa função define no sistema 

VAR a resposta da variável dependente sobre os choques nos termos de erro (GUJARATI; 

PORTER, 2011). Conforme Bueno (2012), a decomposição da variância é outro meio 

utilizado para analisar os resultados do modelo VAR, em que a porcentagem da variância 

do erro de previsão precede de cada variável endógena ao decorrer da longa perspectiva de 

previsão. 

No modelo econométrico proposto, todas as variáveis foram logaritmizadas e 

dessazonalizadas pelo método Census X12. A logaritimização é um fator bastante 
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disseminado nos estudos aplicados, mensurados através da elasticidade em modelos log-

log. (GUJARATI; PORTER, 2011). Para Bueno (2012), o alisamento e a dessazonalização 

busca exibir uma análise mais precisa da tendência que segue a variável, eliminando 

elementos que provocam na variável perturbações não sistemáticas. 

A metodologia do VAR utiliza os dados em séries temporais, sendo todas as 

variáveis endógenas e os erros distribuídos de forma aleatória, logo, esse conceito vai de 

encontro com os pressupostos das expectativas racionais. A equação estimada teve como 

base o estudo de Montes e Machado (2014), que analisaram os efeitos da credibilidade 

monetária e fiscal e de outras variáveis expectacionais sobre o ambiente macroeconômico 

acerca das expectativas dos empresários industriais, e a influência dessas expectativas em 

relação ao investimento agregado e o emprego. 

As variáveis Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e Índice de Expectativas do 

Empresário das Indústrias de Transformação (IEE) foram utilizados conforme a equação 

(5), em logaritmo: 

 

lnFBCF = ∝1 + ∝2 lnIEE +  𝜀                                                                                                     (5) 

  

Sendo: 

ln: logaritmo natural; e, 

 𝜀: o termo de erro. 

 

As relações esperadas são dadas pelas derivadas parciais a seguir, sendo as 

hipóteses testadas: 

 

𝜑lnFBCF

𝜑lnIEE
> 0; 

Acerca da equação (5), ao analisar a variável independente sobre a variável 

dependente supõe-se que um aumento do índice de expectativas dos empresários indústrias 

lnIEE aumente a confiança dos mesmos em relação à economia do país e de seus negócios, 
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resultando em maiores investimentos nas indústrias. Espera-se que a variável lnIEE 

influencie positivamente a variável lnFBCF. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As variáveis lnFBCF e lnIEE indicam um comportamento não estacionário em 

razão de não apresentarem a média e a variância constantes ao longo do tempo, indicando a 

presença de raiz unitária nas séries com uma possível tendência estocástica. É provável que 

no ano de 2008 tenha havido uma mudança estrutural, pois as variáveis lnFBCF e lnIEE 

apresentaram queda acentuada nesse período (Figura 1). 

 

Figura 1 – Variáveis Formação Bruta de Capital Fixo lnFBCF e Índice de Expectativas do Empresários da Indústria de 

Transformação lnIEE 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa. 

Nota: Todas as variáveis foram logaritmizadas e dessazonalizadas. 

 

Curado (2011) discute que, em virtude da crise financeira, o cenário internacional 

apresentou forte modificação depois de setembro de 2008. A partir dessa análise, 

realizaram-se os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e de 

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Schin (KPSS) para verificar a estacionariedade das 

variáveis. A hipótese nula do teste de ADF é a não estacionariedade da série, com a 

presença de raiz unitária. 
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A Tabela 1 mostra os testes de ADF e KPSS realizados com constante e tendência, 

com 1%, 5% e 10% de significância. Verifica-se que as variáveis lnFBCF e lnIEE em nível 

I(0) não rejeitaram a hipótese nula, apresentando raiz unitária. Ao analisar essas variáveis 

em primeira diferença I(1), a hipótese nula é rejeitada e as variáveis são estacionárias com 

1%, 5% e 10% de significância. 

Já no teste de KPSS, também na Tabela 1, a hipótese nula do teste consiste na 

estacionariedade da série, sendo esta diferente da hipótese nula do teste ADF. 

 

Tabela 1 – Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF): em nível e em primeira diferença 

Variável Defasagens Estatística t 
Valores críticos 

1% 5% 10% 

ADF 

lnFBCF 3 -1,155817 -4,011044 -3,435560 -3,141820 

lnIEE 1 -2,883716 -4,010440 -3,435269 -3,141649 

D1.lnFBCF 2 -6,585994 -4,011044 -3,435560 -3,141820 

D1.lnIEE 0 -8,431525 -4,010440 -3,435269 -3,141649 

KPSS 

lnFBCF 10 0,366319 0,216000 0,146000 0,119000 

lnIEE 10 0,154330 0,216000 0,146000 0,119000 

D1. lnFBCF 10 0,110830 0,216000 0,146000 0,119000 

D1. lnIEE 4 0,053022 0,216000 0,146000 0,119000 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Todos os testes foram realizados com constante e tendência. O critério de Schwarz foi utilizado para a definição das 

defasagens no teste de ADF. O critério de Bartlett Kernel foi utilizado para a definição das defasagens no teste 

KPSS. 

 

O teste KPSS também foi realizado com constante e tendência, com 1%, 5% e 10% 

de significância, e a variável lnFBCF rejeitou a hipótese nula em nível I(0), assim 

apresentando a não estacionariedade da série. Já a variável lnIEE aceitou a hipótese nula 

em nível I(0) com 1% de significância. Ao verificar as variáveis em primeira diferença I(1), 

analisa-se que as variáveis lnFBCF e lnIEE não rejeitaram a hipótese nula, mas com 1%, 

5%, e 10% de significância. Sendo assim, a rejeição da hipótese nula com 1%, 5%, e 10% 

foi menor em I(1) do que em nível I(0). 

Como observado no Figura 1, as variáveis lnFBCF e lnIEE indicam a presença de 

quebra estrutural, ocorrida em fevereiro de 2009 para a variável lnFBCF e em dezembro de 

2008 para a variável lnIEE. Segundo Bueno (2012), os testes de raiz unitária convencionais 

são viesados na presença de quebra estrutural, podendo levar a um resultado errôneo na não 
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rejeição da hipótese de raiz unitária. De acordo com seu manual, o Eviews (2016) 

disponibiliza diversos testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) que permitem analisar a 

estacionariedade de uma série com a presença de quebra estrutural, possibilitando a análise 

em nível e em tendência. Ademais, o resultado do Eviews mostra a data da quebra para o 

começo de um novo regime da série. 

Na estimação do teste de raiz unitária com quebra estrutural foi especificado a data 

da quebra conhecida, com o intuito de comprovar os resultados da quebra estrutural 

apresentados na Figura 1. A data do novo regime após a quebra estrutural para a variável 

lnFBCF deu-se em março de 2009, e para a variável lnIEE em janeiro de 2009. 

A Tabela 2, a seguir, contém os resultados da estimação do teste de raiz unitária 

com quebra estrutural para as variáveis lnFBCF e lnIEE. 

 

Tabela 2 – Teste de raiz unitária com quebra estrutural: em nível e em primeira diferença 

Variável Defasagens 

Estatística t - 

Dickey-Fuller 

Aumentado 

(ADF) 

Valores críticos 

Quebra 
1% 5% 10% 

lnFBCF 3 -2,417599 -4,336667 -3,726667 -3,443333 03/2009 

lnIEE 2 -3,116064 -4,338889 -3,722222 -3,441111 01/2009 

D1.lnFBCF 2 -6,491896 -4,337318 -3,725363 -3,442682 03/2009 

D1.lnIEE 1 -4,541462 -4,339553 -3,720894 -3,440447 01/2009 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Todos os testes foram realizados com intercepto e tendência, e com a data da quebra conhecida. O critério de 

Schwarz foi utilizado para a definição das defasagens. 

 

Verifica-se que a estatística t do teste de ADF não rejeitou a hipótese nula em nível 

I(0) de presença de raiz unitária com 1%, 5% e 10% de significância, para ambas as 

variáveis. Ao analisar o teste em primeira diferença I(1), observa-se que a hipótese nula é 

rejeitada com um nível de significância de 1%, 5% e 10%, indicando a estacionariedade de 

ambas as séries e comprovando o início do novo regime após a presença da quebra 

estrutural no período observado. 

A partir da análise dos testes de estacionariedade de ADF, KPSS e do teste de raiz 

unitária com quebra estrutural, todas as variáveis foram consideradas estacionárias em 

primeira diferença, sendo integradas de ordem I(1). 
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A seguir foi realizado o teste de cointegração de Johansen, com a finalidade de 

verificar a existência de cointegração entre as variáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Teste de seleção de defasagem para o modelo VAR 

Defasagens LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 0,000504 -1,917316 -1,880717 -1,902467 

1 1116,103 7,15e-07 -8,474967 -8,365170 -8,430419 

2 81,23623 4,61e-07 -8,914899 -8,731906 -8,840654 

3 29,91039 4,03e-07 -9,049663 -8,793471* -8,945719* 

4 2,355055 4,16e-07 -9,017599 -8,688210 -8,883958 

5 9,526958 4,11e-07 -9,030261 -8,627675 -8,866922 

6 11,74355* 4,00e-07* -9,057609* -8,581825 -8,864571 

7 1,604073 4,15e-07 -9,021314 -8,472332 -8,798578 

8 7,738800 4,13e-07 -9,024730 -8,402551 -8,772296 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: *Ordem de defasagem escolhida pelos critérios, sendo: Estimador de Máxima Verossimilhança (LR), Erro de 

Predição Final (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ). 

 

A escolha da defasagem do teste foi realizada pelos critérios de informação Akaike 

(AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ). Conforme os critérios mencionados, foi 

escolhida a utilização de três defasagens no modelo. Após a escolha da defasagem, 

realizou-se o teste de autocorrelação LM (Multiplicador de Lagrange) para verificar se os 

resíduos da defasagem escolhida possuíam autocorrelação. O modelo com três defasagens 

não apresentou autocorrelação nos resíduos para o modelo VAR. Dessa forma, foi estimado 

o teste de cointegração de Johansen. 

O primeiro teste de Johansen realizado foi o teste do traço, seguido do teste do 

máximo autovalor. A hipótese nula do teste do traço é de que existem r* vetores de 

cointegração, contra a hipótese alternativa de que há r> r* vetores. Já a hipótese nula do 

teste do máximo autovalor é de que existem r* vetores de cointegração, contra a hipótese 

alternativa de que existem r*+1 vetores de cointegração. O teste foi realizado com três 

defasagens e o modelo escolhido foi o com intercepto no vetor de cointegração e tendência 

linear (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Teste de cointegração de Johansen 

𝑯𝟎 𝑯𝟏 Estatística Valor crítico 5% Prob. 

Teste do traço 

r = 0 r ≥ 0  28,69524  15,49471  0,0003 

r ≤ 1 r ≥ 1  3,725915  3,841466  0,0536 

Teste do máximo autovalor 

r = 0 r = 0  24,96932  14,26460  0,0007 

r ≤ 1 r = 1  3,725915  3,841466  0,0536 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Rejeita-se ao nível de significância de 5%. 

 

Os resultados da Tabela 4 demonstram a existência de pelo menos um vetor 

cointegrante para ambos os testes. Ao examinar que as variáveis do modelo são 

estacionárias de ordem I(1) e cointegradas, o modelo mais indicado para esse estudo é o 

VECM, pois, segundo Bueno (2012), ao serem diferenciadas as variáveis omitem 

informações importantes, e o VECM corrige esse problema, além de explicar os fatores de 

curto e de longo prazo entre as variáveis endógenas cointegradas. 

Como os resíduos do VECM apresentaram autocorrelação e heterocedasticidade 

com a utilização de três defasagens, de acordo com o critério escolhido anteriormente vide 

Tabela 3, e com 4, 5 e 6 defasagens apresentaram heterocedasticidade. A utilização de sete 

defasagens foi a que mais se adequou ao modelo por não apresentar autocorrelação e 

heterocedasticidade nos resíduos. 

Relativamente ao aumento do número de defasagens, Gonzalo (1994) discute em 

seu estudo que o custo da sobreparametrização no VECM ocasiona menor perda de 

eficiência ao ser comparado com uma subparametrização. Além disso, o aumento do 

número de defasagens está dentro do horizonte do índice de expectativas, pois, conforme 

informações junto ao Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) (2010), as tendências apuradas na sondagem estabelecem informações para um 

período de três a seis meses após a realização da pesquisa. Os resultados da estimação do 

VECM são exibidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Estimativas de ajustamento de curto prazo e de longo prazo para o modelo VECM 

Variável Curto prazo 
Longo prazo normalizado para o 

modelo VECM 

lnFBCF 
-0,005465  1,000000 

 (0,00126)  

[-4,32205]  

   

lnIEE 
 0,001292 -23,86022 

 (0,00108)  (4,82793) 

[ 1,19727] [-4,94212] 

   

   

C  104,6500 

Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa. 

Nota: O erro padrão são os valores entre parênteses, e a estatística t são os valores entre colchetes. 

 

O modelo foi estimado com sete defasagens, um vetor cointegrante e sem restrições. 

Como as variáveis estão em logaritmo, os resultados da estimação dos parâmetros serão 

interpretados como elasticidades. Os valores entre colchetes na Tabela 5 representam a 

estatística t; a partir do teste t verifica-se que a hipótese nula da variável explicativa lnIEE 

do modelo de longo prazo normalizado para o VECM foi rejeitada, devido o resultado do 

teste situar-se na região crítica, sendo estatisticamente significativa a 5%. O resultado do 

ajustamento que as variações precisam realizar no curto prazo para alcançarem o equilíbrio 

de longo prazo é dada pelo coeficiente α -0,005465; logo, essas variações são em média 

corrigidas em torno de 0,54% ao mês. O resultado da estimação do modelo de longo prazo 

normalizado é dado pela Equação 8, em logaritmo, visto que a análise é feita com o sinal 

invertido20: 

lnFBCF =  −104,65 +  23,86 lnIEE                                                                                         (8) 

 

A variável explicativa apresentou o resultado esperado. O sinal positivo da variável 

lnIEE indica que um aumento da expectativa dos empresários das indústrias de 

transformação brasileiras influencia positivamente na Formação Bruta de Capital Fixo de 

suas indústrias. Sendo assim, um acréscimo de 1% do índice da expectativa dos 

empresários da indústria de transformação eleva os investimentos industriais desse setor em 

                                                 
20 Devido todas as variáveis permanecerem no mesmo lado, a análise das estimativas dos coeficientes na equação de 

cointegração normalizada deve ser realizada com o sinal invertido (MARGARIDO, 2004). 
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23,86%. Observa-se que as expectativas dos empresários industriais influenciam os 

investimentos industriais, como debatido nos estudos de Hofmann (2012), Oreiro (2012) e 

Montes e Machado (2014). As decisões dos empresários são provenientes das informações 

disponibilizadas no ambiente econômico juntamente com suas expectativas e com seu nível 

de confiança, podendo influenciar positiva ou negativamente em seus investimentos e, 

consequentemente, em sua produção. Antonik (2004) ressalta a possibilidade de os efeitos 

do risco e da instabilidade do ambiente econômico estarem vinculados ao cenário político e 

econômico, podendo ser também de ordem natural ou conjuntural. 

Para Montes e Almeida (2016), as expectativas desempenham um papel importante 

nas decisões de produção, visto que os empresários precisam tomar suas decisões em um 

cenário incerto. Segundo Luporini e Alves (2010), Sonaglio, Braga e Campos (2010) e 

Silva, Rodrigues e Ferreira (2015), a FBCF é um elemento importante para o crescimento 

da economia de um país, uma vez que o investimento em capital fixo contribui para a 

determinação do produto, do emprego e da renda da economia, elevando a capacidade 

produtiva e a atividade econômica. Desse modo, o resultado das variáveis lnIEE e lnFBCF 

vai de encontro com a literatura estudada, mostrando a influência do ambiente econômico 

através da expectativa dos empresários industriais sobre as decisões de investimento nas 

indústrias. 

A fim de dar mais robustez aos dados, realizaram-se os testes de autocorrelação, 

heterocedasticidade e de normalidade dos resíduos. O resultado do teste de 

heterocedasticidade não rejeitou a hipótese nula com a probabilidade de 9,90%; logo, o 

modelo é homocedástico. O teste de LM para autocorrelação indicou 76,86% de 

probabilidade, não rejeitando a hipótese nula de que o modelo é não correlacionado. 

A normalidade dos resíduos do modelo foi avaliada pelo teste de Jarque-Bera; com 

a probabilidade de 0,00%, a hipótese nula de que os resíduos são normais foi rejeitada. Em 

seu trabalho, Oreiro et al. (2006) desconsideraram os resultados do teste de normalidade 

dos resíduos em razão da impossibilidade de ampliar o tamanho da amostra no Brasil, 

sendo esta uma técnica aplicada em alguns estudos brasileiros. Uma vez que este trabalho 
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também possui indisponibilidade de ampliação da amostra, optou-se por desconsiderar os 

resultados deste teste, tendo cautela na interpretação dos resultados. 

Por fim, a Figura 2, a seguir, expõe os resultados do teste de estabilidade do modelo. 

 

Figura 2 – Raízes inversas do polinômio característico AR – VECM 
 

 
                                     Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 2 exibe as raízes inversas do polinômio característico AR do VECM. 

Averígua-se que o modelo é considerado estável por apresentar raízes menores ou iguais a 

um, exibindo resultados não espúrios. Para Bueno (2012), em um VECM o posto de uma 

matriz consiste no número de linhas e colunas independentes dessa matriz, em que seu 

posto consistirá em ser menor ou igual ao menor número entre essas colunas e linhas.  

Diversos estudos evidenciam a relação entre o investimento industrial e a produção 

industrial de um país; em virtude disso, a fim de observar essa relação existente na indústria 

de transformação brasileira, elaborou-se o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Média anual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e da produção da indústria de transformação do 

Brasil, no período de 2003 a 2017, em (índice 2017=100) sem ajuste sazonal 

 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do IBGE (2018) e IPEA (2018). 

 

O Gráfico 1 compara os dados da FBCF e da produção da indústria de 

transformação entre os anos de 2003 a 2017. Optou-se por padronizar o índice das variáveis 
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Formação Bruta de Capital Fixo (índice 1995=100) e da produção da indústria de 

transformação (índice 2012=100), para (índice 2017=100). Os resultados evidenciam que, 

quando os investimentos industriais aumentam (reduzem), também aumenta (reduz) a 

produção industrial do país. Estudos como os dos autores Luporini e Alves (2010), 

Mussolini e Teles (2010), Sonaglio, Braga e Campos (2010) e Brito e Garrote (2015) 

destacam a influência do investimento em capital sobre a produção, o emprego e a renda de 

um país que, consequentemente, contribuirão com os demais setores da economia e com as 

flutuações agregadas. 

A função resposta ao impulso gerada pelo VECM por meio da decomposição de 

Cholesky teve como intuito analisar a trajetória da variável lnFBCF em relação ao choque 

gerado na variável lnIEE. O gráfico na Figura 3 mostra o horizonte observado no período 

de 12 meses. Para complementar a análise da função resposta ao impulso, a Figura 4 mostra 

o gráfico do impulso acumulado da variável lnIEE sobre a variável lnFBCF. 

A partir da Figura 3, percebe-se a influência da lnIEE sobre o lnFBCF. A relação 

existente entre ambas as variáveis é diretamente proporcional, visto que um choque 

positivo na expectativa dos empresários da indústria de transformação ocasiona um 

aumento dos investimentos industriais no período analisado. Sendo assim, um choque na 

variável lnIEE gera um aumento da variável lnFBCF até sua dissipação, alcançando seu 

máximo no período de 12 meses. 

 

Figura 3 – Função de resposta da variável lnFBCF ao 

impulso da variável lnIEE, não acumulado 

 

Figura 4 – Função de resposta da variável lnFBCF ao 

impulso da variável lnIEE, acumulado 

 
Fonte: Elaboração própria.                                                            Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 4 demonstra o impulso acumulado, realçando o resultado do choque sobre 

a variável dependente mostrado na Figura 3. Ocorre um aumento da variável lnIEE no 

decorrer dos 12 meses, alcançando seu pico máximo no final do período, assim apontando 

que a expectativa dos empresários industriais possui uma influência sobre os investimentos 

industriais no longo prazo. 

A análise da decomposição da variância é outro meio que pode ser utilizado para 

examinar os determinantes da variável lnFBCF, através da decomposição de Cholesky, 

conforme Tabela 7. 

 

Tabela 6 – Decomposição da variância da variável lnFBCF 

Período Desvio Padrão lnFBCF lnIEE 

 1  0,026801  100,0000  0,000000 

 2  0,034459  83,35569  16,64431 

 3  0,042717  72,80156  27,19844 

 4  0,051597  67,93361  32,06639 

 5  0,057438  60,64315  39,35685 

 6  0,064437  55,79837  44,20163 

 7  0,071808  53,76832  46,23168 

 8  0,076706  50,34321  49,65679 

 9  0,082621  47,76667  52,23333 

 10  0,088157  46,15415  53,84585 

 11  0,093061  43,83622  56,16378 

 12  0,098807  42,24020  57,75980 

Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa. 

 

Os resultados da Tabela 6 consistem na análise do período de 12 meses e 

corroboram os resultados obtidos nas Figuras 3 e 4 da função resposta ao impulso. No 

primeiro período observa-se que a variável lnFBCF é 100% influenciada por ela mesma, 

porém no decorrer dos meses seguintes a variável lnIEE passa a desempenhar maiores 

efeitos sobre a variável dependente lnFBCF. 

Destaca-se que, a partir do segundo mês, a variável lnIEE começa a aumentar suas 

variações na determinação da variância da lnFBCF. No sexto mês, presume-se que as 

variações de 44,20% da variância de lnIEE explica a variável lnFBCF. No final dos 12 

meses, averigua-se que a variável lnIEE explica respectivamente em 57,76% a variável 

lnFBCF, dado que 42,24% de sua variância é explicado por seu próprio valor defasado.  
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Os resultados encontrados na análise dos choques da função resposta ao impulso e 

na decomposição da variância mostram semelhança, assim, evidenciando a influência 

significativa da variável lnIEE sobre a variável lnFBCF. Estudos como os dos autores 

Simonassi, Arraes e Oliveira (2013), Montes e Machado (2014) e Montes e Almeida (2016) 

destacam a forte influência da expectativa dos empresários industriais sobre o investimento 

industrial. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo possibilitou a análise da expectativa dos empresários das 

indústrias de transformação brasileira e sua influência sobre o investimento industrial 

privado. 

Os resultados encontrados na estimação do investimento privado das indústrias de 

transformação corroboram com a literatura, indicando que um aumento dos investimentos 

industriais privados está associado com o aumento da expectativa dos empresários 

industriais. Um cenário macroeconômico estável possibilita aos empresários menor 

incerteza acerca da economia, resultando em melhores expectativas em relação ao cenário 

econômico que refletirão nas decisões de investimento dos empresários. 

Os demais fatores de desenvolvimento das indústrias presentes na economia, 

também são importantes para o desenvolvimento da atividade industrial, dado que a 

disponibilidade por parte do governo de recursos financeiros e uma boa política industrial 

promoverá investimentos, produção, emprego e renda, não só para o setor industrial, mas 

também para toda a atividade econômica do país devido ao seu efeito de encadeamento. O 

objetivo do índice de expectativas do empresário da indústria de transformação do Instituto 

Brasileiro de Economia (IBRE) da FGVDados é cumprido, pois, quando há um índice 

otimista os investimentos da indústria de transformação aumentam. 

Um cenário econômico estável é importante para a tomada de decisão dos 

empresários industriais e para o crescimento das indústrias, influenciando diversos 
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elementos industriais, entre eles, o investimento, a produção, o emprego e a renda. Por fim, 

este estudo exibiu a importância da expectativa dos empresários da indústria de 

transformação brasileira sobre o investimento privado desse setor, em razão de serem 

elementos essenciais para a expansão das indústrias. 
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DESIGUALDADE SALARIAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL EM 2015: UMA 

ABORDAGEM SOB A ÓTICA DO MERCADO DE TRABALHO 
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APPROACH THROUGH THE OPTICS OF THE LABOR MARKET 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: Dadas as condições brasileiras relacionadas à distribuição de renda, enraizada em 

um processo histórico estruturalmente heterogêneo, este artigo evidencia uma parcela de 

desigualdade no mercado de trabalho, por meio de um estudo econométrico com base de 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) no ano de 2015. 

Para atender o objetivo proposto, foram extraídas particularidades da população masculina 

ocupada no referido ano na região Sul do país. Sob o enfoque de análise dos diferenciais 

salariais, foi utilizado o modelo de correção Heckman, através da equação minceriana para 

a equação dos salários. Identificou–se uma diferença considerável na disparidade salarial 

que leva a concluir que parte dos ganhos de produtividade gerados pelo capital humano na 

produção são qualificados por meio da educação. 
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Abstract: Given the Brazilian conditions related to income distribution, rooted in a 

structurally heterogeneous historical process, this article shows a share of inequality in the 

labor market, through an econometric study based on microdata from the National 

Household Sample Survey (PNAD) in the year 2015. In order to meet the proposed 

objective, particularities were extracted from the male population employed in that year in 

the southern region of the country. Under the salary differential analysis approach, the 

Heckman correction model was used, using the Mincerian equation for the wage equation. 

A considerable difference has been identified in the wage disparity that leads to the 

conclusion that part of the productivity gains generated by human capital in production are 

qualified through education. 

 

Keywords: Wage inequality. Heckman's model. Educational level. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Face à importância do desenvolvimento econômico frente à economia geral dos 

países, a distribuição de renda e, por consequência, a desigualdade, se tornam temas 

centrais de pesquisa e investigação. Conforme sustentado por Barros e Mendonça (1995), 

além da desigualdade de renda ter influência direta sobre o bem-estar social, ela também se 

relaciona com outras variáveis socioeconômicas, como a extensão da pobreza de uma 

economia.  

Recentemente este debate se intensificou, pois de modo geral, as pesquisas apontam 

que, mesmo nos “estratos mais altos da sociedade” a desigualdade “é elevada e vem 

aumentando”, trazendo a tona preocupações não só nos países em desenvolvimento quanto 

nos países considerados desenvolvidos (BRASIL, 2016, p.3). 

Esse tema envolvendo distribuição de renda, particularmente no Brasil, tem sido 

estudado por diversos pesquisadores ao longo dos anos – Langoni (1973), Lima (1980), 

Barros e Mendonça (1993; 1996), Hoffmann (2001), Furtado (1961; 2003) – relacionado às 

vezes com escolaridade, outras com capital humano, mas sempre, com mercado de 

trabalho. 

O que primariamente foi conceituado em Smith (1982) na época do iluminismo 

como destreza de um trabalhador, por meio da educação ou aprendizagem em determinado 
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ofício, evoluiu, mais tarde, entre outras colaborações teóricas, para a Teoria do Capital 

Humano de Schultz (1961), em que a questão central gira em torno da disparidade salarial, 

ao afirmar que investimentos em educação e saúde podem aprimorar as capacidades 

individuais, fazendo os trabalhadores produzirem mais. 

Não obstante, é inegável que existem outras possibilidades de motivos causadores 

das disparidades salariais, como explicita Costa (2003, p.12), ao dizer que essa situação 

culminou de uma série de fatores como, por exemplo, que a “reestruturação produtiva nas 

empresas faria do desemprego o grande vilão do processo de retração dos sindicatos” que, 

conjuntamente às iniciativas empresariais e do governo, haviam conquistado melhorias nas 

relações de trabalho. 

Argumenta-se ainda que algumas diferenças salariais sejam resultados de 

imperfeições do mercado de trabalho, como discriminação e segmentação. Ou seja, 

trabalhadores igualmente produtivos que apresentam diferenciação salarial significativa 

(BARROS et al., 2010). 

Ante o exposto, sobreleva notar que a desigualdade de renda que ocorre no mercado 

de trabalho é resultado de diferente remuneração do trabalhador, influenciada por: nível 

educacional ou experiência; por discriminação/segmentação ou ainda; quando não há uma 

força sindical expressiva. Desta forma, o objetivo deste artigo é avaliar em quanto o nível 

educacional e os graus de discriminação e de segmentação no mercado de trabalho 

impactam os salários na região Sul do Brasil e para tal, serão realizadas estimativas por 

meio de modelos econométricos triviais na literatura especializada, com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. 

Este trabalho se inicia com esta introdução e segue dividido em referencial teórico, 

constituindo a segunda seção, que elucidará brevemente a teoria do capital humano e a 

teoria da segmentação no mercado de trabalho, bem como a relação entre desenvolvimento 

econômico e desigualdade salarial. Em seguida, na terceira seção, apresenta-se o modelo 

econométrico proposto e, na sequência – quarta seção – discutem-se os resultados 

encontrados. Como corolário estão as considerações finais. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para iniciar a revisão de literatura é pertinente introduzir o conceito de capital 

humano, citado anteriormente, de uma maneira mais aprofundada:  

Este capital é fruto de investimento, especialmente em educação, e este 

investimento é resultado de decisões racionais que envolvem a comparação de 

taxas de retorno e taxas de juros de mercado, como qualquer outro investimento. 

Na medida em que o investimento em capital humano é realizado sobretudo em 

educação, as diferenças de qualidade de mão-de-obra são vistas principalmente 

como diferenças em habilidade cognitiva. De maneira um tanto quanto obscura, 

estabelece-se uma relação direta envolvendo habilidade cognitiva e produtividade 

da mão-de-obra. Estabelecida esta relação, torna-se possível dizer que a uma dada 

distribuição de habilidade cognitiva deve corresponder uma distribuição 

semelhante de salários (LIMA, 1980, p.219). 

Seguidos de Schultz (1961; 1967), outras pesquisas pioneiras seguiram nessa linha, 

em que se afirma que atividades diretamente ligadas ao bem-estar – em especial 

escolaridade e experiência – afetam a renda do trabalhador, por meio de uma parcela de 

melhora em sua produtividade (BECKER, 1993; MINCER, 1974). 

Furtado (1968) chama a atenção para como a acentuada desigualdade da 

distribuição da renda no país pode condicionar um perfil da demanda global que 

desfavorece o crescimento econômico, pois incentiva o subemprego e a perpetuação 

inevitável da concentração da renda. 

Langoni (1973, p.21), ao confirmar “a hipótese de que os desequilíbrios no mercado 

de trabalho foram efetivamente a causa principal para o aumento observado de 

desigualdade ao longo do tempo” indica que é natural que seja dado destaque às políticas 

educacionais como instrumento de correção. 

Como mencionado por Hoffmann (2001, p.72), "independente de se considerar que 

a redução da desigualdade seja uma condição importante para promover o crescimento 

econômico, parece haver um consenso, no Brasil, de que essa redução é um objetivo em si 

mesmo” com a velocidade como caráter indispensável no processo. Não obstante, 

praticamente toda medida específica visando tal fim gera polêmica no país, parte por que o 
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aumento de impostos gera desconfiança social com relação à corrupção, e parte por que em 

toda política pública alguém perde para outro alguém ganhar. 

O autor também chama atenção para a questão da escolaridade no capital humano, 

no sentido de estratégia que encaminharia o país para um crescimento econômico menos 

desigual (HOFFMANN, 2001): 

O aumento da escolaridade também é um objetivo em si, considerando-se que ela 

favorece a participação mais plena do cidadão na economia e na sociedade 

modernas. Assim, apesar das divergências teóricas, há um consenso sobre a 

necessidade de aumentar rapidamente a escolaridade no país (HOFFMANN, 

2001, p.71). 

Barros e Mendonça (1995, p.13) apresentaram em seu estudo que “não somente a 

desigualdade de renda é elevada no Brasil como, também, é crescente”. Isso quer dizer que 

desde a década de 1960 até os anos 1990 (época em que a pesquisa foi realizada) a 

desigualdade apresentou crescimento, com mais expressão em 1960 e 1980.  

Vale chamar a atenção para a década de 1960 que demonstrou que a expansão da 

educação leva primeiramente a um aumento de desigualdade educacional e, por 

consequência, salarial. Isso ocorre porque a educação e os salários são diretamente 

proporcionais, ou seja, em um primeiro momento as disparidades aumentam, mas depois 

que a escolaridade se torna comum na sociedade, a sensibilidade dos salários se adapta 

também (BECKER, 1993; HECKMAN, 1979). 

Os autores sustentam que não existe um momento específico na vida do indivíduo 

em que a desigualdade é gerada, mas sim que elas estão continuamente aparecendo, se 

modificando ou mesmo sendo desconstituídas e, neste sentido, avaliam se o mercado de 

trabalho é um gerador ou apenas um transformador de disparidades, chegando à conclusão 

que além de gerador, a discriminação pode ocorrer de forma salarial ou alocativa: 

trabalhadores com idêntica produtividade, porém com diferentes acessos aos melhores 

postos de trabalho (BARROS E MENDONÇA, 1995). 

A Teoria do Capital Humano abre caminho para a Teoria da Segmentação no 

Mercado de trabalho, por meio de um modelo alternativo em que há a possibilidade de 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1460 

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

diferentes níveis de habilidade e de educação por parte dos indivíduos, que são 

heterogêneos por natureza (SILVA, 2006). 

A teoria da segmentação é dual, por isso divide o mercado de trabalho em duas 

partes: o primário e o secundário. O primário tem características de alta produtividade, 

salários altos, empregos estáveis e treinamento exclusivo. Já o segundo é o oposto, 

acrescido de baixa qualificação da mão-de-obra, pouca tecnologia empregada, condições 

inadequadas de trabalho e falta de organização sindical. Esse combo de particularidades do 

mercado secundário faz com que o papel da educação nele seja mínimo ou nulo (LIMA, 

1980; SILVA, 2006). 

Assim, a teoria da segmentação possui três correntes: a primeira é formada pelo 

empregador, disposto a oferecer empregos que exijam diferentes níveis de treinamento e 

custos distintos, sendo uma maneira de ganhar eficiência através da diversidade da mão-de-

obra. A diversidade de mão-de-obra leva as diferentes condições internas de trabalho, por 

meio de formas de segurança, trabalho e treinamento. Quando as empresas possuírem 

demanda estável, consequentemente, a composição de mão-de-obra irá permanecer a 

mesma e boas condições de trabalho serão apresentadas. Porém, quando a demanda de uma 

firma for instável, a empresa estará disposta a trocar sua composição de mão-de-obra 

conforme as flutuações da demanda (SOUZA, 1978). 

A segunda corrente tinha como preocupação o comportamento da estrutura 

industrial, em que o foco principal girava em torno das características dos empregos, das 

firmas e sua relação mútua. A atenção dessa corrente se dá aos defeitos de mercado, 

deixando de lado as imperfeiçoes dos trabalhadores secundários. Consequentemente o 

mercado é separado em dois: os centros e a periferia, em que as firmas da parte do centro 

são marcadas pela alta produtividade e lucros e as periféricas são concentradas na 

agricultura, indústria de bens não-duráveis, baixo lucro e produtividade (LIMA, 1980; 

SOUZA, 1978). 

Segundo Lima (1980), a última linha de pensamento registra a diferença entre 

classes sociais, consequência da segmentação do trabalho e, de certa forma, da 
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responsabilidade do sistema educacional. Acredita-se que o processo histórico dos meios de 

produção levou aos diferentes segmentos de mercados que, por sua vez, possuem 

divergência no desenvolvimento da adoção de novas técnicas. 

Em resumo, na Teoria do Capital humano "o progresso é alavancado pelo 

investimento em pessoas, representado pelo conjunto de capacitações que as pessoas 

adquirem através da educação, de programas de treinamento e da própria experiência 

profissional", ou seja, o investimento em educação como o viabilizador de oportunidade, 

mobilidade ocupacional e melhores salários. Já na A Teoria da Segmentação, "ao invés de 

dar ênfase ao papel da educação na explicação dos diferenciais de salários, desloca-se o 

foco da questão para o local onde a renda dos trabalhadores é gerada: o mercado de 

trabalho" (SILVA, 2006, p.129). 

Nas seções subsequentes, procurou-se, com base em evidências empíricas 

existentes, avaliar uma parcela do mercado de trabalho – da região Sul e no ano de 2015 – 

no sentido de geração de desigualdade salarial e se isso ocorre em decorrência de 

segmentação e/ou discriminação. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Neste trabalho será utilizada a base de microdados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) no ano de 2015, disponíveis no website do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para atender o objetivo proposto, foram 

extraídas características da população masculina ocupada no referido ano na região Sul do 

país. A opção pela população masculina foi feita a fim de descomplicar a análise, devido ao 

fato de que suas decisões frente ao mercado de trabalho são, na maioria das vezes, 

facilitadas em comparação às mulheres, por questões da maternidade. 

Pela escolaridade ser determinante na diferenciação salarial no mercado de trabalho, 

como explica Schultz (1961; 1967), ao colocar que os ganhos de produtividade gerados 

pelo capital humano na produção são qualificados por meio da educação, o presente artigo 
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utiliza o modelo de correção Heckman (1974), através da equação minceriana para a 

equação dos salários, que serão mais bem explicados nos tópicos subsequentes. 

Heckman (1974), ao considerar que o impacto da escolaridade na renda inclui na 

base de dados somente a população que possui emprego e salário, observou a existência de 

viés e uma forma de corrigi-lo. Esse viés é resultado da utilização de amostras não 

aleatoriamente selecionadas para estimar as relações comportamentais como um erro de 

especificação comum ou "variável omitida" tendenciosa. 

Ou seja, é necessário levar em consideração que, às vezes, o indivíduo não opta por 

não trabalhar de forma aleatória, e sim por outros motivos, como por exemplo, baixos 

salários ofertados que não compensam ou motivos pessoais. Nesse caso o autor usa os 

exemplos de mulheres que consideram um valor mínimo de salário que compensa sair de 

casa para trabalhar, o salário dos sindicalistas que encontraram a alternativa fora do 

sindicato menos desejável, entre outros fatores. Em cada um desses exemplos, os salários 

ou as funções salariais de amostras selecionadas, em geral, não estimam o salário da 

população, trazendo viés à amostra (HECKMAN, 1974). 

 

Estimação através da equação minceriana para determinantes de salários 

 

Para Mincer (1975) a educação é vista como um investimento para a formação de 

capital humano, onde a relação entre a escolaridade e capital humano tem como significado 

a função de lucro, essa sendo aproximadamente estimada por uma regressão de ganhos nos 

anos de escolaridade. Assim, as variáveis específicas de educação, experiência, experiência 

ao quadrado, determinando o rendimento do trabalho conforme a produtividade de cada 

indivíduo. 

  

𝑙𝑛𝑊 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝐸 + 𝛽3𝐸2 + 𝑋𝑖 

(1) 
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Assim, lnW representa o logaritmo salário/hora mensal, S escolaridade, E 

experiência, 𝐸² o retorno de longo prazo da experiência e 𝑋𝑖 as variáveis de característica 

dos trabalhadores analisados. O modelo de capital humano é empregado em análise 

empírica para acrescentar as diferenças em nível, desigualdade e assimetria de ganhos de 

trabalho que se distinguem por escolaridade e idade, para assim interpretar os anos de 

estudo de cada indivíduo (MINCER, 1974). 

A decomposição do impacto da escolaridade será mensurada através da metodologia 

econométrica Heckman (1974), que testa a hipótese de que o indivíduo preserve 

determinado salário reserva. Quando a renda fica abaixo desse valor, o indivíduo decide por 

não entrar no mercado de trabalho e, caso ele decida participar do mercado de trabalho, o 

problema do viés de seleção amostral que a estimação pelos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) normalmente apresenta é corrigido. 

 

Decomposição do impacto da escolaridade na região Sul 

 

A fim de corrigir o viés de seleção, Heckman (1979) propõe um modelo de dois 

estágios, ou duas equações, que incluem características pessoais dos indivíduos, de forma a 

avaliar os fatores determinantes de sua participação ou não no mercado de trabalho, para 

que, na sequência, a segunda equação mensure os rendimentos destas pessoas que de fato 

participam do mercado de trabalho. 

 Para resultados econométricos utilizando a equação minceriana na estimação dos 

salários tem-se: 

 

𝐿𝑜𝑔𝑊 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝2 + 𝛽4(𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜) + 𝛽5(𝑅𝑎ç𝑎) + 𝛽6(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) + 𝜀   

   

 (2) 

 

 

Onde: 𝐿𝑜𝑔𝑊= a variável dependente refere-se ao logaritmo do salário/hora mensal, 

que é o rendimento do trabalho principal; 𝛽0  = constante; 𝑆  = escolaridade; 𝐸𝑥𝑝  = 
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experiência 24 ;  𝐸𝑥𝑝2  = experiência ao quadrado 25 ; 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜  = variável dummy que 

representa valor 1 se o trabalhador é associado à algum sindicato e 0 caso contrário; 

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = variável dummy que representa valor 1 se o trabalhador vive em meio urbano e 0 

caso contrário; 𝜀 = termo erro. 

De forma a obter maior consistência do modelo, a seleção amostral foi filtrada da 

seguinte forma: 

a) A amostra compreende somente homens entre 24 e 56 anos de idade. A idade 

mínima de 24 anos é praxe de trabalhos na esfera do mercado de trabalho e dos 

retornos da educação (SACHSIDA, LOUREIRO e MENDONÇA, 2004); 

b) A amostra compreende somente indivíduos que possuem um salário hora/mensal 

entre R$1,00 e R$60026, evitando dessa forma salários extremamente altos para viesar 

os resultados; 

c) De acordo com Soares e Gonzaga (1999) como o setor agrícola e a administração 

pública no Brasil são conduzidos por uma dinâmica única, optou-se por excluí-los da 

amostra; 

Uma série de outros estudos abordam as causas de diferenciações salariais: 

segmentação do trabalho em Solimano (1988), evolução tecnológica entre as atividades em 

Vietorisz e Harrisson (1973), substituição do sistema capitalista competitivo pelo 

monopolista em Reich, Gordon e Edwards (1973), entre outros. Mas no caso específico de 

retorno da educação, Heckman é referência e por isso foi escolhido, além do fato do 

aumento de renda por elevação do nível de escolaridade ser corroborado por diversos 

autores em diversos estudos, como: Langoni (1973), Reis e Barros (1990), Leal e Werlang 

(2000), Menezes Filho (2001), Sotomayor (2004). 

 

                                                 
24 A variável experiência foi incluída seguindo a abordagem de Heckman et al (2000), que 

coloca que a idade deve ser subtraída dos anos de estudo e dos anos pré-escolares. 
25 É utilizada a variável experiência ao quadrado pois ela demonstra o retorno decrescente 

(por isso é negativa) de experiência de trabalho sobre o percentual de aumento de salário. 
26 Heckman et al (2000) usou os valores entre 1 e 100 dólares, devido as variações de 

câmbio no período, optou-se pelo valor de R$600. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Teoria do Capital Humano, Schultz (1961) afirma que investimentos em 

educação influenciam de forma direta nas aptidões e habilidades dos indivíduos, de forma a 

se tornarem mais produtivos no trabalho, e que isso, em vastas proporções, influencia 

favoravelmente nas taxas de crescimento dos países. 

Na Tabela 1 dessa análise, se pode observar pela Estatística de Rho, que mensura a 

correlação da equação de salários e da equação de seleção, a apresentação de um viés de 

seleção amostral. O valor aproximado de 0.71 é estatisticamente significante, o que indica 

que o modelo Heckman apresenta maior confiabilidade do que os coeficientes obtidos pelo 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 

 

Tabela 1 – Equação de seleção 

  MQO HECKMAN 

Variáveis Coeficientes Coeficientes 

Constante 0.558702 0.4260591 

 (0.029331)* (0.0299549)* 

Anos de estudo 0.0727166 0.0733001 

 (0.0016844)* (0.0017099)* 

Experiência 0.0354445 0.0386154 

 (0.0018004)* (0.0018254)* 

Experiência² -0.0005135 -0.0005705 

 (0.0000394)* (0.00004)* 

Raça 0.1231221 0.1183813 

 (0.0136981)* (0.0139017)* 

Urbano 0.2397428 0.3275339 

 (0.0183367)* (0.0187004)* 

Sindicato 0.1687679 0.1692564 

 (0.0149269)* (0.0151498)* 

Rho  0.7084237 

  (0.026375) 

Teste Razão Máx. Verossim.  𝐻0: rho=0 

Chi² (1) =  Chi²(1)=80.18 

Prob > chi2 =  Prob>chi²=0000 
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R² Ajustado 0.223  

Nota: * Estatisticamente significante a 5% 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A respeito das variáveis raça, sindicato e urbano, pode-se dizer que elas afetam 

diretamente o valor do salário-reserva dos trabalhadores, em média e respectivamente, 0.12, 

0.17, 0.33, por estarem estatisticamente significantes a 5%. 

No que tange à escolaridade, conforme seu nível aumenta, sobe o valor estipulado 

do salário mínimo que o indivíduo estabelece como base para participar do mercado de 

trabalho. Fato este corroborado por Heckman (1979), de que os anos de estudo tem um 

efeito positivo sobre o salário-reserva do trabalhador. Isto é, em comparação com a variável 

experiência, quanto mais elevado o nível educacional do indivíduo, menos ela se torna 

relevante. 

Com relação à experiência, no Gráfico 1, com base nos valores calculados para esse 

trabalho, é possível observar a influência que essa variável manifesta no valor do 

salário/hora. Lembrando que a experiência ao quadrado está com valor negativo por 

demonstrar o retorno decrescente sobre o percentual do aumento de salário. 

 

Gráfico 3 – Relação das variáveis salário/hora e experiência

 

Fonte: Autores, 2018. 
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Inspirado na teoria do U-invertido de Kuznets (1955), o Gráfico 1 representa a 

relação das variáveis salário/hora e experiência, em que conforme se aumenta a 

experiência, aumenta o salário/hora. Essa variável captura a suposta queda de produtividade 

que se atinge após os 28 anos de experiência, ápice de seu rendimento. 

Na Tabela 2 estão apresentados dados relativos à equação de salários por 

escolaridade, ou seja, o impacto no salário por nível de ensino. 
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Tabela 2 – Equação de salários por escolaridade 
 MQO HECKMAN 

Variáveis Coeficientes Coeficientes 

Constante 1.094293 0.8892028 
 (0.0270687)* (0.0700462)* 

Fundamental 0.1610771 0.1661448 
 (0.01527)* (0.0193452)* 

Médio 0.3323143 0.3409206 
 (0.0208086)* (0.0174169)* 

Superior 1.000475 1.011959 
 (0.01713)* (0.0238079)* 

Experiência 0.0314311 0.036456 
 (0.001773)* (0.0025338)* 

Experiência² -0.0004875 -0.000576 
 (0.0000387)* (0.0000515)* 

Raça 0.1201138 0.113266 
 (0.0134264)* (0.0153051)* 

Urbano 0.2444419 0.3799135 
 (0.0179766)* (0.0461393)* 

Sindicato 0.1557673 0.1577685 
 (0.0146467)* (0.0165573) 

Lambda  0.7183242 
  (0.2178201)* 

R² ajustado 0.2536  

Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

É importante colocar que o valor lambda é estatisticamente significativo, ou seja, há 

a existência de viés de seleção amostral. Assim, a variável lambda é inserida com o intuito 

de corrigir esse viés que o modelo continha, por examinar apenas a população ocupada, 

alcançando dessa forma, estimativas mais consistentes dos parâmetros na equação de 

rendimento. 

Conforme os dados da Tabela 1, sobre os trabalhadores que vivem no meio urbano, 

foi encontrado que eles recebem em média 38% a mais que os trabalhadores que vivem no 
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meio rural, indicando que existe uma diferenciação elevada de acordo com o ambiente de 

trabalho. 

Já a respeito da sindicalização, os trabalhadores associados a algum sindicato 

recebem em média 15,78% a mais do que os não sindicalizados.  

A educação do homem branco tem um impacto maior sobre o retorno salarial em 

comparação ao homem não branco, de média de 11,33%. Isso significa que pode haver 

diferença na qualidade do ensino acessível ao homem branco e ao homem não branco. 

Os retornos identificados para o ensino fundamental foram de 16,61%, do ensino 

médio de 34,09% e sobre o ensino superior é possível estabelecer um prêmio-salarial médio 

de 101,20% em comparação aos indivíduos que não possuem escolaridade acima do ensino 

fundamental, demonstrando assim que o ensino superior tende a beneficiar positivamente 

os trabalhadores, não menosprezando a importância dos ensinos anteriores na formação 

pessoal. 

Em se tratando de capital humano, no modelo de Romer (1986; 1990; 1994), os 

principais insumos eram capital, trabalho, capital humano e, com destaque, nível de 

tecnologia. Além de estabelecer os insumos, o autor procurou explicar como países 

desenvolvidos exibem crescimento sustentado, por meio do progresso tecnológico e o 

capital humano como fatores endógenos ao crescimento econômico. 

Por sua vez, Mankiw et al (1992) argumentam que, na função de produção, a 

introdução do capital humano colabora na explicação das diferenças de renda nas 

economias e destacam que a escolaridade da população – interpretada como parte do capital 

humano – contribui diretamente na distribuição de renda das regiões. Isso enfatiza a 

importância do capital humano como fator endógeno ao crescimento econômico, 

relacionando a renda per capita ao acúmulo físico e humano. 

Em resumo, os dados significam que conforme se elevam os níveis de escolaridade 

existem saltos de ganhos salariais, em destaque a transição do ensino médio para o ensino 

superior. Observa-se assim que, em decorrência do passar dos anos de estudo, o impacto no 

salário tende a ser cada vez maior. 
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CONCLUSÃO 

O cenário brasileiro no que tange à desigualdade salarial é, e de modo geral, sempre 

foi preocupante. Esta pesquisa demonstra, apenas parcialmente e com particularidades, uma 

pequena parte das disparidades salariais existentes. 

Como apresentado por diferentes autores neste referencial teórico, a relação entre a 

desigualdade nas remunerações de trabalho e o capital humano está rigorosamente 

comprovada, principalmente no que tange ao nível educacional. 

São muitos os fatores que influenciam de maneira direta na desigualdade salarial. 

Neste trabalho foram selecionados apenas alguns, que evidenciaram, através de resultados 

econométricos, a existência e proporção das referidas desigualdades. A produtividade 

também é fator determinante, afinal sua relação com a escolaridade é estreita. O mercado 

de trabalho diferencia os trabalhadores pelo seu capital humano, muitas vezes de maneira 

discriminatória. 

Os dados pesquisados confirmaram as teorias, pois conforme se elevaram os níveis 

de escolaridade foram constatados saltos nos ganhos salariais, uma vez constatado que com 

o passar dos anos de estudos, o impacto no salário tende apenas a aumentar. 

Na retrospectiva histórica realizada pode-se observar que a economia brasileira 

sempre apresentou profunda heterogeneidade em sua estrutura. Isso refletiu 

significativamente na formação da sociedade, em termos não apenas econômicos, mas 

sociais e culturais. Pautada em raízes de distribuição desigual, a população não desenvolveu 

como deveria, e o capital humano satisfatório ficou extremamente segmentado em fatias 

específicas, na maioria das vezes, mais abastadas. 

Acredita-se que para alcançar mudanças estruturais na sociedade brasileira, ações de 

todas as ordens seriam necessárias, iniciando pela fundamental garantia de direitos básicos, 

como acesso à boa educação, saúde, mobilidade, moradia, entre diversos outros itens que 

possibilitariam uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento. 
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Esse artigo não tem a intenção de encerrar as discussões acerca do assunto, de 

tamanha importância no debate brasileiro. Sugere-se, assim, a continuação das pesquisas 

com relação ao tema. 
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RESTAURANTES POPULARES COMO FERRAMENTA PARA SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

POPULAR RESTAURANTS AS A TOOL FOR FOOD AND NUTRITIONAL SAFETY 

 

Elaine de Oliveira Zanini27 

Tânia Maria Smaniotto Silveira28 

Mirian Beatriz Schneider29 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: Este artigo propõe-se identificar e analisar o grau de influência/interação da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional com os restaurantes populares de Toledo-PR. 

A configuração teórico-metodológica elaborada estabelece uma breve revisão acerca das 

políticas públicas por meio dos restaurantes populares, voltadas para assegurar o acesso a 

alimentos saudáveis, seguros e com baixo custo para a população vulnerável.  A técnica 

Delphi e o software MICMAC ampara os procedimentos adotados para levantamento e 

análise dos dados da pesquisa primária junto aos gestores municipais de Toledo-Pr. Como 

resultado, observa-se que a Política de Segurança Alimentar e Nutricional foi uma das que 

apresentou maior quantidade de interações fortes. Uma ação nessa variável afetaria todo o 

sistema de forma positiva ou negativa. Os dados comprovam a má alimentação por parte da 

população e que um dos motivos é o custo do alimento saudável. Neste sentido, conclui-se 

que os restaurantes populares podem ser uma ferramenta para diminuir os índices de 

insegurança alimentar e nutricional, uma vez que oferecem à população uma alimentação 

saudável e de baixo custo. 

 

Palavras-chave: Restaurantes Populares.  Segurança Alimentar. Desenvolvimento. 
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Abstract: This article aims to identify and analyze the degree of influence / interaction of 

the Food and Nutrition Security Policy with the popular restaurants of Toledo-PR. The 

elaborated theoretical-methodological configuration establishes a brief review of public 

policies through popular restaurants, aimed at ensuring access to healthy, safe and low-cost 

food for the vulnerable population. The Delphi technique and the MICMAC software 

support the procedures adopted for the survey and analysis of the data of the primary 

research with the municipal managers of Toledo-Pr. As a result, it can be observed that the 

Food and Nutrition Security Policy was one of the ones that presented the greatest number 

of strong interactions. An action on this variable affects the whole system positively or 

negatively. The data prove poor nutrition by the population and one of the reasons is the 

cost of healthy food. In this sense, it can be concluded that popular restaurants can be a tool 

to reduce the levels of food and nutritional insecurity, since they offer the population a 

healthy and low-cost diet. 

 

 

Keywords: Popular Restaurants. Food Safety. Development. Regional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito ao acesso regular a alimentos de qualidade é garantido para todos por meio 

da legislação brasileira. Implantados na década de 1940, os restaurantes populares são a 

resposta das políticas públicas que asseguram o acesso a alimentos saudáveis, seguros e 

com baixo custo para a população vulnerável. Os resultados são efetivos ao longo do tempo 

e em conjunto com outras políticas públicas, tem beneficiado a população do meio rural, 

por meio da produção e a comercialização de alimentos, gerando de empregos e 

contribuindo para o desenvolvimento local. 

Desse modo, objetiva-se, neste artigo, identificar e analisar o grau de 

influência/interação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional com os restaurantes 

populares de Toledo-PR. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segurança Alimentar e Nutricional  

 

As Nações Unidas (ONU) criaram em 1974, o Comitê de Segurança Alimentar com 

o objetivo de analisar e conduzir as políticas necessárias para combater a fome no mundo 

(FAO, 2017). No Brasil o conceito foi discutido pela primeira vez em meados da década de 

1980, por meio de proposta governamental (MARINS, 2014). Mas, somente em 1997, a 

Cúpula Mundial da Alimentação entrou em um consenso mais amplo em relação ao 

conceito, apoiando assim políticas públicas específicas. Foi a partir daí que alguns 

programas brasileiros  nessa área começaram a ser executados (ALMEIDA, 2007).  

Nesse sentido, no Brasil, por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), (Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006), foi criado o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com os objetivos de formular e 

implementar política e planos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), incentivar a 

integração entre governo e sociedade, além de promover o acompanhamento, 

monitoramento e a avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional no País (PLANSAN, 

2011).  

O SISAN integra ainda, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), reformulado em 2003, com os propósitos de elaboração, controle e 

monitoramento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, também cabe a 

ele, propor à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) as 

diretrizes e prioridades do PLANSAN, com base nas deliberações das Conferências 

Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN) (CONSEA, 2017), essas 

conferências são nacionais e ocorreram nos anos de 1994, 2004, 2007, 2011 e a última em 

2015, em Brasília – DF, tendo como tema: Comida de verdade no campo e na cidade: por 

direitos e soberania alimentar e contou com aproximadamente 2,1 mil pessoas (PACHECO 

et. al, 2015). As diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
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(PNSA) foram aprovadas por meio do Decreto 7.272/2010, e um ano depois, em 2011, foi 

elaborado e aprovado o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN) (PLANSAN, 2017).  

No âmbito da segurança alimentar e nutricional, o Brasil tem tido resultados 

expressivos desde 2003, ano em que foi vinculado ao Programa Fome Zero do Governo 

Federal. Ao dar prioridade ao combate à fome e à pobreza, foram criadas políticas públicas 

para a melhoria das condições sociais e de alimentação, o que gerou impactos positivos na 

segurança alimentar e nutricional no País (PLANSAN, 2011). Os indicadores sociais e 

nutricionais apresentaram significativa melhora desde 2003, como a redução da pobreza, 

mas, o País ainda tem domicílios em condição de insegurança alimentar (CONSEA, 2009). 

Um dos desafios a ser enfrentado mundialmente enfatizado pela FAO (2017a) é 

garantir alimento que atenda às exigências nutricionais para uma estimava de 10 bilhões de 

pessoas em 2050, não esquecendo o problema atual, aonde a quantidade de alimentos 

produzidos no mundo é mais do que suficiente para todos se alimentarem, no entanto, 815 

milhões de pessoas estão subnutridas. O elemento que reduziria a fome, a desnutrição e os 

déficits de nutrientes é a alimentação saudável FAO (2017). 

Num estudo divulgado pela FAO em 2017, constata-se que a alimentação com baixo 

teor nutritivo é mais barata do que a alimentação saudável e segura. Os resultados mostram 

que o custo por caloria das frutas e vegetais é mais elevado do que o custo de açúcar por 

calorias, podendo ser uma barreira para uma dieta saudável. O mesmo estudo aponta que ao 

consumir muitos produtos ultra processados, ricos em açúcar, gordura e sal promovemos o 

aumento no peso, obesidade, doenças cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 

2 e doenças não transmissíveis, sendo este hábito um dos fatores de risco mais importantes 

para o desencadeamento desses problemas de saúde. O excesso de peso e a alimentação 

inapropriada é um fator de risco para as doenças crônicas como hipertensão, diabetes e 

câncer. As doenças crônicas matam mais de 70% de pessoas no Brasil (FAO, 2017).  
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Políticas Públicas  

 

O termo política refere-se ao conflito de interesses distintos oriundo da própria 

convivência coletiva, regido por ação e decisão de diferentes indivíduos com interesses 

distintos (ROCHA, 2012). Nesse sentido, refere-se às “estratégias governamentais voltadas 

para solucionar um determinado assunto ou problema”. (BIDARRA e OLIVEIRA, 2013, p. 

3). O termo "políticas públicas” é compreendido como uma ação governamental orientada 

por determinados objetivos que refletem ou traduzem um jogo de interesses (FARAH, 

2004), ligada a um ou vários conflitos ou demandas da sociedade a espera de uma solução. 

Logo, a intervenção do Estado, resulta em uma ação que visa resolver conflitos. Deve, 

portanto, saber qual a natureza ou a causa do conflito e qual ação tomar a fim de solucioná-

lo (PEREIRA, 2008). 

Política social é definida por Demo (1985, p.118) “[...] como proposta teórica e 

prática de redução das desigualdades sociais”. No lado político, o autor defende maior 

participação política e redistribuição de riqueza e poder. Acredita que o efeito redistributivo 

pode abrir canais de mobilidade social – mobilidade das classes mais baixas para cima da 

pirâmide sócio-econômica –, pode ainda garantir condições econômicas que favoreçam a 

absorção de mão de obra e, assim, possibilitar o acesso a alimentação, saúde, saneamento, 

habitação, entre outros (DEMO, 1985).  

As políticas públicas demonstram partilha, distribuição da riqueza, assim como 

também expressam “o caráter das lutas, a capacidade de resistência e de negociação que os 

sujeitos coletivos são capazes de construir nas experiências políticas (BIDARRA, 2004, p. 

45)”. Possuem duas naturezas ou graus de intervenção: estruturais ou 

conjunturais/emergenciais. As estruturais interferem em aspectos como renda, emprego e 

produtividade. Já as políticas de natureza conjunturais ou emergenciais, buscam amenizar 

uma situação temporária, como por exemplo, o Programa Fome Zero do Governo Federal, 

de caráter assistencialista (MERIGO; ANDRADE, 2010).  
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Quanto aos benefícios, as políticas públicas podem ser universais, segmentais e 

fragmentadas. As políticas universais são destinadas a todos os cidadãos, como o Sistema 

Único de Saúde (SUS). As políticas segmentais são voltadas para um grupo populacional 

específico (idade, condição física, gênero, etc). Podemos citar como exemplo a educação 

fundamental, que é obrigatória para toda a criança em idade escolar. Por fim, temos as 

políticas públicas fragmentadas, que são destinadas a grupos sociais como o Programa 

Bolsa-Escola, direcionado à população de baixa renda (MERIGO; ANDRADE, 2010). 

Rocha (2012) busca identificar aspectos relevantes sobre o estudo de políticas 

públicas, e apresenta a tipificação dos seus modelos como forma de ajudar no processo de 

proposição e de respostas sobre o seu funcionamento. No modelo institucionalista, uma 

decisão política se torna política pública após ser adotada e implementada por instituições 

governamentais, as quais facilitam ou impedem que elas sejam executadas. No modelo 

elitista, o resultado de preferências e valores da elite é a política, e é ela quem define o 

processo de decisão. Por isso, as mudanças, quando ocorrem, são em função dos interesses 

da elite. O modelo racional considera o cálculo de todos os valores (sociais, políticos e 

econômicos) para posteriormente escolher a proposta mais eficiente. Já o modelo 

incremental é uma continuação dos modelos governamentais anteriores. Através de ajustes 

incrementais, são resolvidos conflitos para se preservar o sistema público. Na teoria dos 

jogos, os jogadores escolhem diferentes ações com o objetivo de melhorar seu retorno de 

modo a otimizar decisões em situações estratégicas. O modelo de escolha pública é baseado 

em grupos de interesses. Por fim, o modelo processo utiliza padrões identificáveis de ações, 

agrupando-as com base em sua relação com as políticas públicas (ROCHA, 2012).  

Mas nem todos os modelos preocupam-se com todas as etapas das políticas 

públicas, quais sejam: ex-ante, para averiguar alvos em momentos intermediários, podendo 

ter a necessidade de medidas corretivas, e ex-post, para avaliar os resultados (BACHTLER 

e WREN, 2006). Diante disto, Bartik e Bingham (1995), entendem as políticas públicas per 

se como um processo contínuo, que percorrem da avaliação de processo (métodos mais 

simples) para avaliação de resultados (métodos mais complexos). 
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As avaliações têm como objetivo determinar se a política ou programa conseguiu 

solucionar o problema ou, no mínimo, o reduziu.  Para determinar se uma política cumpre 

suas metas, a avaliação deve ser feita em níveis mais altos: medindo a eficácia (o programa 

realmente gera empregos) e avaliando o impacto (houve uma melhora na situação). Porém, 

analisar somente a eficácia não é requisito suficiente para se implementar uma política, a 

análise custo-benefício precisa ser feita para se comprovar que os resultados positivos do 

programa superam seus custos (RESENDE, 2014). Daí a importância do uso de algum 

modelo de avaliação de políticas públicas. 

Existem também políticas públicas não-governamentais. Estas são cada vez mais 

frequentes e, apesar de atenderem ao interesse público, são propostas formuladas e 

executadas por organizações de fora do Estado, conhecidas por Organizações Não-

Governamentais (ONGs) (MERIGO e ANDRADE, 2010). 

 

 

Políticas Públicas no Brasil 

 

As primeiras políticas públicas no Brasil tiveram origem no governo de Getúlio 

Vargas (1930-1945) e tratavam questões trabalhistas e das áreas da saúde, educação e 

habitação. Antes delas havia programas assistenciais para alguns grupos ou categorias 

profissionais específicos como bancários e ferroviários. Com a Constituição de 1988, as 

políticas públicas brasileiras foram reformuladas. O Estado passou a se responsabilizar pela 

sua regulação, implantação e gestão. A Constituição previa ainda a implementação de 

políticas sociais universais (CASTRO, 2008).  

Historicamente, “a ascensão do neoliberalismo, sobretudo a partir da década de 

1980, deu origem à produção de políticas mais focalizadas, com recortes em grupos de 

maior vulnerabilidade” (CASTRO, 2008, p. 74). De acordo com Gohn (2006), as políticas 

focalizadas geram um tipo de modernização conservadora, nas quais os cidadãos excluídos 

passam a ser incluídos na sociedade por meio de políticas sociais compensatórias, não 

colaborando para a construção plena de cidadania, pois esse modelo de política não gera 

sentimento de pertencimento, nem redes de sociabilidade.  
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Coexistem, portanto, a defesa das políticas sociais, com acesso pleno aos serviços 

públicos (saúde e ensino fundamental), como estabelece a Constituição de 1988 e a defesa 

das políticas compensatórias ou focalizadas, que geram efeito positivo no curto prazo. 

Políticas públicas como os Restaurantes Populares fazem parte da rede de equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional (MDS, 2015c). 

 

Evolução dos Restaurantes Populares no Brasil 

 

Os restaurantes populares atuais tiveram a sua origem na Rússia (COSTA, 1947). 

No Brasil, os primeiros restaurantes surgiram na década de 1940, com a criação do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social (SAPS),30 idealizado e elaborado pelo pernambucano 

Josué de Castro, autor de Geografia da Fome e ganhador do Prêmio Internacional da Paz 

(MDS, 2010).31 Esse serviço foi criado com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores 

alimentação adequada de baixo custo, promover educação nutricional, formar pessoal 

técnico especializado e apoiar pesquisas sobre alimentação e nutrição da população 

(VASCONCELOS, 2005). 

No período de sua existência (1940 a 1967) o SAPS foi responsável por diversas 

ações de âmbito nutricional, promovendo a instalação de restaurantes populares em 

diversas cidades. O Serviço promoveu também a instalação de postos de subsistência de 

comercialização de gêneros de primeira necessidade a preço de custo e outras ações como: 

atividades de reeducação nutricional, criação de cursos de treinamento, formação de 

recursos humanos e realização de estudos e pesquisas (VASCONCELOS, 2005). 

Ao término do governo Vargas em 1945, o SAPS entrou em crise, e suas funções 

foram transferidas para a Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), fundada em 1962. 

Devido a essa mudança, a elaboração e a aprovação do primeiro Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição no Brasil, ficou sob a responsabilidade da Comissão Nacional de 

                                                 
30 Decreto-Lei nº 2.478 de 5 de agosto de 1940. 
31 Josué de Castro registrou a fome no País descrevendo o dia a dia do povo brasileiro, em suas obras e no 

pensamento social, o autor deixa como legado, a necessidade da qualidade da alimentação e a riqueza 

nutricional dos alimentos, para ele, morre-se de fome também quem se alimenta mal (MDS, 2010). 
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Alimentação (CNA), nos anos 50 e a responsabilidade estendeu-se até os anos 90 (MDS, 

2010). 

Na década de 1960, identificou-se que na alimentação do brasileiro havia um déficit 

calórico. Por esta razão, em meados da década de 1970, foi criado o II Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PRONAN). O programa tinha como foco a utilização de 

alimentos básicos nos programas alimentares e o apoio aos pequenos produtores rurais, 

para garantir renda e produtividade. Em seguida foi fundada a Companhia Brasileira de 

Abastecimento (COBAL), um mercado institucional unificado para todos os programas 

governamentais de distribuição de alimentos (MDS, 2010).32 

Segundo o MDS (2010), entre os anos de 1980 a 1984, o volume de recursos 

alocados nos programas de alimentação e nutrição aumentou de 0,03% do PIB para 0,10% 

em 1984. Em 1985, o Ministério da Agricultura, por intermédio da COBAL, implantou o 

Programa de Abastecimento Popular (PAP). Este programa contribuiu para que o governo 

federal já operasse no final dos anos 80 com doze programas de alimentação e nutrição.33 

O início da década de 1990 foi um período de recessão. Durante o governo Collor, 

quase todos os programas de alimentação e nutrição foram suspensos. Esse cenário mudou 

com o governo Itamar Franco (1993/1994), quando foi iniciado um processo de 

descentralização da merenda escolar (MDS, 2015b). No governo seguinte, Fernando 

Henrique Cardoso firma compromisso de campanha com o projeto Comunidade Solidária. 

A partir da década de 1990, temas como fome e segurança alimentar se diluíram em 

propostas de combate à pobreza.  

Entre 1990 e 1999, 8,2 milhões de pessoas haviam saído da condição de indigentes 

no País, e 10,1 milhões, da condição de pobreza (MDS, 2010). Outro fator determinante no 

combate à fome e à pobreza foi a estabilização da moeda. A década de 1990 mostrou que a 

                                                 
32 Atualmente Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 
33 Na verdade, em 1983 a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) lançou um 

novo desafio para a segurança alimentar, abrangendo assuntos como: oferta adequada de alimentos de 

qualidade, estabilidade dos mercados e segurança no acesso aos alimentos ofertados. Apesar desse projeto só 

ter sido aprovado no Brasil em 1986, com a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, muitos pontos 

estão presentes no PAP. 
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melhoria dos programas de alimentação e nutrição são mais eficazes quando 

implementados em conjunto com outras políticas públicas (MDS, 2010). 

No início do século XXI, o Brasil ainda possuía 23 milhões de pessoas – mais de 

10% da população – com renda insuficiente para assegurar os padrões mínimos de 

alimentação. Visando este contingente, foi criado em 2003 o Programa Fome Zero. Dentre 

as metas do programa foi definida a criação do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA), a aprovação de uma lei para a merenda escolar e a 

implantação de restaurantes populares. No ano seguinte, foi criado o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), integrando o Ministério de Assistência 

Social, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome e a 

Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família (MDS, 2010). 

O Programa Restaurante Popular tomou como base o Programa Bom Prato, criado 

no ano 2000 no estado de São Paulo.34 Assim como os projetos anteriores, o Bom Prato 

teve como proposta: oferecer segurança alimentar a população de baixa renda e fornecer 

refeições balanceadas de qualidade (GOBATO et al., 2010). Para Vasconcelos (2005), os 

restaurantes populares brasileiros são uma experiência vitoriosa, um meio para solucionar o 

problema de subnutrição da população mais vulnerável. Segundo o MDS (2015)35, o País 

possui no total 89 Restaurantes Populares, instalados em 73 municípios, servindo cerca de 

123 mil refeições por dia. Em torno de 390 mil pessoas são beneficiadas anualmente com as 

refeições dos restaurantes populares, geralmente são pessoas com renda que varia entre um 

e dois salários mínimos, 65% são do sexo masculino e 40% possuem ensino médio 

(BAZEI, 2015). 

 

Restaurantes populares no Paraná e Toledo-PR 

  

Em dezembro de 2014 o ex-prefeito Beto Lunitti sancionou a Lei N° 2186/2014, 

que cria os componentes do município do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

                                                 
34 Decreto número 45.547, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
35 O ano de 2015 foi o último registro desse dado. 
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Nutricional e estipula parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional. O Secretário de Administração, Amauri Linke informa 

que a medida possibilita ao município receber recursos dos Governos Estadual e Federal. 

Para o ex-prefeito a alimentação adequada é um direito primordial do ser humano. “Cabe 

ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, 

proteger, promover e prover o direito humano à alimentação adequada e segurança 

alimentar e nutricional de toda a população”, disse (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TOLEDO, 2015). 

No Estado do Paraná sete cidades implementaram o programa dos restaurantes 

populares36 – Londrina, Cascavel, Toledo, Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Maringá e 

Guarapuava. O município de Toledo é o que mais se destaca tanto pela abrangência, quanto 

qualidade do serviço prestado em conjunto com políticas públicas do município. 

Segundo o prefeito da época da instalação do primeiro restaurante popular, José 

Carlos Schiavinato, o município de Toledo tinha dois desafios de desenvolvimento, um no 

âmbito da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional. O primeiro deles era 

fortalecer a agricultura familiar e o segundo desafio era melhorar a qualidade da 

alimentação de quem mais precisa no município. A ideia do projeto de construção dos 

restaurantes populares surgiu quando foram verificados locais de vulnerabilidade social em 

diversos bairros do município, onde existem trabalhadores em que a empresa não fornece a 

refeição, crianças em idade escolar, idosos e pessoas de baixa renda. Dentro desta 

perspectiva, o restaurante Prato Cheio Coopagro foi o primeiro restaurante popular do 

município de Toledo, situado no bairro Jardim Coopagro e inaugurado em 2006 juntamente 

com a Cozinha Social (Unidade Central de Produção de Alimentos de Toledo) 

(Schiavinato, 2015). O programa atende a população desde 2006 com recursos dos 

governos Municipal, Estadual e Federal com capacidade de cerca de 3 mil refeições diárias. 

Em 2015 seis restaurantes estavam funcionando e em 2016 mais duas unidades foram 

                                                 
36 Cidades com mais de 100 mil habitantes podem ser beneficiadas com os restaurantes populares. 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1485 

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

inauguradas. A fim de beneficiar as pessoas mais carentes o preço das refeições segue 

critérios de faixas, variando de R$ 2,00 a R$ 8,00. Atualmente o número de restaurantes em 

atividade são seis (PREFEITURA DE TOLEDO, 2017). 

O Programa de aquisição de alimentos (PAA) é a política pública utilizada como 

instrumento para alcançar os objetivos que o município tinha no início do projeto, citados 

anteriormente pelo ex-prefeito Schiavinato. O PAA foi criado pelo Governo Federal em 

2003, o programa é integrado ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

que articula produção, comercialização e consumo, sem licitação (CRUZ et al., 2014).37  

A Compra Direta da agricultura familiar é uma das modalidades do PAA. Além da 

formação de estoques públicos, o programa também auxilia na regulação de preços de 

alimentos, na movimentação de safras e estoques e ainda contribui para a segurança 

alimentar e nutricional.  Por meio deste programa, os produtos são adquiridos diretamente 

dos agricultores familiares ou de suas organizações locais, sem a necessidade de licitação, 

incentivando os processos de agregação de valor à produção familiar e contribuindo para o 

fortalecimento da agricultura na região, além de proporcionar alimentação de qualidade e 

de baixo custo para a população mais necessitada (MDA, 2015; BAZEI, 2014).  

Com o programa, o município de Toledo conseguiu melhorar as condições de vida 

do homem do campo, pois o investimento na agricultura foi incentivado, a permanência das 

pessoas no campo foi garantida, geraram-se mais empregos, a renda dos produtores 

familiares aumentou, estimulou o cooperativismo e associativismo, fortaleceu a feira local, 

melhorou a qualidade da alimentação da população com a variedade dos alimentos, 

melhorou a alimentação dos idosos que preparavam alimentos em casa e não se 

alimentavam de forma adequada, houve economia também para os cofres públicos evitando 

desperdícios de alimentos, diminuíram os atendimentos nos postos de saúde, devido a uma 

alimentação saudável e seguros dispostos em cardápios equilibrados feitos por 

nutricionistas, ainda houve diversificação da economia e o seu fortalecimento, percebeu-se 

também uma mudança no hábito alimentar, aumento do consumo de verduras, legumes, 

                                                 
37 Decreto nº 7.775 de 04 de julho de 2012. 
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diminuição da carne e a maior conquista é a consciência de educação alimentar e 

nutricional por parte dos usuários, essas melhorias contribuíram para que o município 

ganhasse em 2009 o prêmio Josué de Castro, como o melhor programa de nutrição do 

Brasil. Toledo tornou-se ainda um modelo para todo o País e para países vizinhos como 

Paraguai e Argentina que vieram ver como funciona o programa para implantarem em seus 

países (SCHIAVINATO, 2015). 

             É importante frisar que sem a interação dos agricultores familiares com o programa 

dos restaurantes populares não é possível obter resultados positivos. Só em 2014, em 

Toledo 219 agricultores familiares locais forneceram seus produtos diariamente para os 

restaurantes populares e para outras entidades como escolas, creches, hospitais. A 

agricultura familiar é a principal responsável pela alimentação no País (PLANSAN, 2017).     

Para Guilhoto et al., (2005) o setor é importante para a economia brasileira devido a fatores, 

como geração de emprego e renda e da destinação de seus produtos ao mercado interno.      

Neste contexto, Alfatin (2003) salienta que a agricultura familiar está ligada diretamente às 

questões culturais, à segurança alimentar, à diversidade na produção, à valorização do 

ambiente local e ao desenvolvimento da região onde está inserida.  

  A FAO (2015) afirma que quando a agricultura familiar é trabalhada com outras 

políticas é possível avivar as economias locais e aumentar a segurança alimentar. Para ela 

está associada à segurança alimentar mundial. Assim, a importância dos agricultores 

familiares tem sido enfatizada, porque os seus produtos são destinados a venda direta a 

consumidores em diversos mercados, estimulando a geração de renda e desenvolvimento 

local e regional (ALMEIDA et al., 2007). Portanto, é necessário o fortalecimento de 

políticas nesta área, compreendendo modelos de produção, com foco no uso e preservação 

dos recursos naturais, agrotóxicos e sementes transgênicas (PLANSAN, 2017). 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para essa pesquisa, foram utilizadas técnicas de levantamento de dados e 

informações, como entrevistas, questionários e Delphi, quanto ao tipo da pesquisa, ela 

caracteriza-se como bibliográfica, exploratória e estudo de caso.  

A primeira coleta de dados primários foi realizada por meio de cinco entrevistas 

com os principais responsáveis pelo programa e teve o objetivo de identificar as principais 

variáveis e políticas públicas que interagem com estes restaurantes, foram selecionadas 

quinze no total. Na segunda etapa foi aplicado um questionário com 66 questões objetivas 

para três dos cinco entrevistados da primeira etapa. Em cada pergunta referente a cada 

variável, o respondente teve a opção de marcar entre 0 (nenhuma influência) a 3 (influência 

forte) o grau de influência que ela possui em relação às outras variáveis. 

Com base nas respostas dos questionários foi construída uma matriz quadrada para 

identificar e analisar as influências e dependências das relações diretas e indiretas entre as 

variáveis. Para a análise da matriz foi utilizado o software de Matriz de Impactos Cruzados 

e Multiplicações Aplicadas a uma Classificação (MICMAC©)38 (RUTHES, 2007; SOUZA; 

VERGARA, 2012). A amostra foi escolhida utilizando a técnica Delphi, na qual 

especialistas são selecionados conforme o seu conhecimento em relação a cada variável e 

devido o seu envolvimento com o tema em questão (GODET et al., 2000).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizada resultou no levantamento de 15 variáveis principais 

relacionadas aos restaurantes populares: PRONAF, Agricultores familiares, PAA – 

Programa de Aquisição de Alimentos, Usuários dos restaurantes populares, Unidades de 

saúde, Empregabilidade, Cooperativismo/Associativismo, Segurança Alimentar e 

                                                 
38 Para uma análise mais aprofundada da Matriz de Impactos Cruzados e Multiplicações Aplicadas a uma 

Classificação, bem como da análise estrutural prospectiva aplicada ao Programa Restaurante Popular, 

consultar Zanini (2016). 
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Nutricional, Combate a fome e à pobreza, PNAE - Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, Entidades sociais, Escolas municipais, Universidades particulares, Setor de 

orçamento e planejamento e Meio ambiente. 

  A partir dessas variáveis foram identificados os impactos potenciais diretos entre 

elas e a complexidade do sistema dos restaurantes populares. Na Figura 4 estão marcadas as 

principais relações de influência direta entre as variáveis, a linha em vermelho indica o 

maior grau de influência (3 = influência/interação forte). 

 
Figura 4 – Relações entre todas as variáveis de influência direta 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, com apoio do software MICMAC (2016). 

 

 

A variável ‘Política de Segurança Alimentar’ possui influência forte nas seguintes 

variáveis: agricultores familiares, Política de Combate à Fome e à Pobreza, cooperativas e 

associações, meio ambiente, PAA, PRONAF, usuários dos restaurantes populares, 

entidades sociais, unidades de saúde, planejamento e orçamento. Por ter essa 

influência/relação forte em relação às demais variáveis, qualquer modificação estrutural 

dessa variável, que tenha como foco nos restaurantes populares, poderá ter impacto direto, 

de maneira positiva ou negativa. Destaca-se assim, a sua importância para o sistema dos 
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restaurantes populares e chama a atenção para o que uma mudança mal planejada pode 

causar, como por exemplo, aumentar os casos de idosos nas unidades de saúde, caso os 

restaurantes populares não tenham cuidado especial em relação à quantidade de sal nos 

alimentos, ou seja, não trabalhem em conjunto com a secretaria de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

De um modo geral, os tomadores de decisão necessitam de dados e informações 

precisas para uma tomada de decisão, seja ela, de curto, médio ou longo prazo.  Na análise 

em questão, o método Delphi conseguiu capturar a opinião de especialistas e, em conjunto 

com a prospectiva estratégica e o software MICMAC©, permitiu a identificação e o 

mapeamento das variáveis mais significativas para os restaurantes populares. 

Uma variável que merece destaque é a ‘Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Na análise da relação de influência/interação e dependência direta ela foi uma 

das que apresentou maior quantidade de interações fortes. Uma ação nessa variável deve ser 

muito bem pensada, isso afetaria todo o sistema de forma positiva ou negativa. Ou seja, 

qualquer ação sobre ela afetará as demais variáveis do sistema e um efeito regresso para ela 

mesma.  

Os dados comprovam a má alimentação por parte da população e que um dos 

motivos é o custo do alimento saudável, pois uma alimentação rica em nutrientes e sem 

agrotóxicos é mais cara do que a alimentação do tipo fast food, ou seja, processada e sem 

nutrientes. Neste sentido, conclui-se que os restaurantes populares podem ser uma 

ferramenta para diminuir os índices de insegurança alimentar e nutricional, uma vez que 

oferecem à população uma alimentação saudável e de baixo custo. 

Conclui-se também que talvez o maior desafio que se apresenta hoje para minimizar 

ou solucionar os problemas sociais que reside no País é pensar em políticas públicas que 

não ataquem apenas o efeito do problema e sim a sua causa, fazendo com que o resultado 

dessa ação seja multiplicador em todos os âmbitos. Os restaurantes populares de Toledo 
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conseguiram avanços significativos em seus quase nove anos de existência, as melhorias 

contribuíram inclusive para que o município ganhasse em 2009 o prêmio Josué de Castro, 

como o melhor programa de nutrição do Brasil. Sua parceria com outras políticas públicas 

teve papel primordial para promover o desenvolvimento da região, transformando a 

realidade da população mais vulnerável, beneficiando os produtores rurais, fortalecendo a 

indústria, gerando emprego e dinamizando a economia local. Por fim, ressalta a 

importância de políticas públicas bem geridas pela gestão pública, trabalhadas de forma a 

mudarem o foco de políticas públicas para atender os problemas das necessidades básicas 

para o da cidadania. Acredita-se que os resultados contribuirão para diminuir os índices de 

insegurança alimentar e nutricional, incentivar a agricultura familiar, principalmente na 

produção de produtos orgânicos e ainda estimular o consumo de alimentos saudáveis e 

seguros.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ATIVIDADE LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO NO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

PUBLIC POLICIES FOR MILK ACTIVITY IN THE WHITE DUCK MUNICIPALITY 

OF SOUTHWEST OF PARANÁ 

 

Cleverson Malagi39 

Marcos Junior Marini40 

 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é levantar as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder 

Público em relação à atividade leiteira do município de Pato Branco, abordando alguns 

aspectos socioeconômicos, as políticas públicas desenvolvidas, bem como, a influência da 

atividade leiteira para o desenvolvimento endógeno local. Para tanto, utilizou-se de um 

estudo de caso, a partir de uma pesquisa quantiqualitativa. Com relação à coleta de dados 

foram utilizadas fontes secundárias a partir da consulta em bases governamentais, de 

repositórios como: Secretaria de Agricultura e do Abastecimento (SEAB), Departamento de 

Economia Rural (DERAL), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Empresa Paranaense 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco, lócus da presente 

pesquisa. Os resultados encontrados demonstram que a maior atuação em termos de 

políticas públicas é realizada pelo próprio município por meio da Secretaria de Agricultura, 

com participação do Governo do Estado de forma pontual. Em relação ao desenvolvimento 

endógeno local, a atividade leiteira é forte indutora, contribuindo de forma considerável na 

questão socioeconômica. Constatou-se ainda que a atividade demanda de uma maior 

organização local, sendo que o Município é o principal articulador das ações para a 

atividade leiteira. Por outro lado, observa-se uma constante expansão da atividade leiteira 

no Município com grandes ganhos de produção e de renda. Como estudos futuros, sugere-

se identificar o conjunto participante desta possível rede leiteria, bem como, seus níveis de 

relacionamentos. 
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40  Doutor em Tecnologia e Desenvolvimento Regional. Professor da UTFPR - Câmpus Pato Branco, 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR). Coordenador da Linha Regionalidade 
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Palavras-chave: Desenvolvimento Endógeno. Atividade Leiteira. Políticas Públicas. 

Sudoeste do Paraná. 

 

Abstract: The objective of this article is to raise the public policies developed by the 

Public Power in relation to the milk activity of the municipality of White Duck, addressing 

some socioeconomic aspects, the public policies developed, as well as the influence of 

dairy activity for the local endogenous development. For that, a case study was used, based 

on a quantitative research. As far as data collection was concerned, secondary sources were 

used as a result of the consultation on governmental bases, of repositories such as: 

Secretariat of Agriculture and Supply (SEAB), Department of Rural Economy (DERAL), 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Empresa Paranaense (EMATER), the 

Paranaense Institute for Economic and Social Development (IPARDES), the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Municipal Department of Agriculture of 

Pato Branco, the focus of this research. The results show that the greatest performance in 

terms of public policies is carried out by the municipality itself through the Department of 

Agriculture, with the participation of the State Government in a timely manner. In relation 

to the local endogenous development, the milk activity is strong inducing, contributing 

considerably in the socioeconomic question. It was also verified that the activity demands 

of a greater local organization, being that the Municipality is the main articulador of the 

actions for the milk activity. On the other hand, there is a constant expansion of dairy 

activity in the Municipality with large gains in production and income. As future studies, it 

is suggested to identify the participant set of this possible dairy network, as well as their 

levels of relationships. 

 

Keywords: Endogenous Development. Milk Activity. Public policy. Southwest of Paraná. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As discussões envolvendo o desenvolvimento local ganharam ênfase a partir das 

duas últimas décadas do século XX, em um movimento chamado na literatura de 

endogeneização do desenvolvimento. A busca para uma melhora das condições 

socioeconômicas estimulando seu crescimento por meio de políticas públicas específicas da 

mesma forma mostra-se recorrente. 

No Brasil, a busca pelo planejamento através de políticas públicas estatais que 

contemplem os diversos setores da economia é recente, posto que o primeiro Plano 

Plurianual (PPA) data de 1991, ainda sem a forma adequada para sua aplicabilidade e 
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mensuração do alcance das metas propostas pelo Estado (AMARAL FILHO, 2001; 

BOISIER, 2001). 

Com o passar dos anos, o Estado brasileiro buscou melhorar o implemento de 

políticas públicas capazes de dar conta da demanda existente nos mais variados setores, 

bem como, a busca de um desenvolvimento local mais efetivo, ainda muito longe do ideal é 

verdade. Além da União, os Estados membros e os Municípios, passaram a preocupar-se e 

a atuarem de forma direta na busca da melhoria dessas formas de desenvolvimento local. 

Nesse sentido, objetivando a melhora da qualidade de vida das pessoas observa-se 

uma maior discussão acerca da valorização do território local e regional. O que pode ser 

observado é o surgimento de uma inter-relação mais próxima de governantes e atores locais 

com o objetivo comum de desenvolver o território (ALBUQUERQUE, 1998; BOISIER, 

2001; CUERVO GONZÁLEZ, 1999). 

Diante do exposto, considera-se o desenvolvimento a partir das particularidades de 

cada território em suas diversas dimensões (econômica, social, ambiental, política, 

institucional). Por conseguinte, em nível territorial existe um potencial de recursos 

(humanos, institucionais, econômicos e culturais) que supõe um potencial de 

desenvolvimento endógeno (ALBUQUERQUE, 1998). 

Por outro lado, para que possamos estimular uma atividade econômica e a promoção 

do desenvolvimento endógeno, imprescindível que tenhamos políticas públicas voltadas 

para tal finalidade. A questão das políticas públicas municipais voltadas para o 

planejamento do território local, em especial no que concerne a atividade leiteira, objeto de 

estudo do presente artigo, é algo de suma importância para que esta atividade se fortaleça e 

amplie sua importância socioeconômica no município. 

Considerando a importância do desenvolvimento endógeno e das políticas públicas, assim como a 

influência que estas exercem para a endogeneização, temos como principal objetivo do presente artigo, 

analisar as políticas públicas do poder público municipal no contexto da atividade leiteira do município de 

Pato Branco. 

No que se refere à metodologia, o presente estudo classifica-se como estudo de 

caso, utilizando-se das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, a partir da 
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utilização de fontes secundárias, com uma abordagem quantiqualitativa para a interpretação 

dos dados e análise dos resultados da pesquisa.  

O presente artigo possui além desta parte introdutória, uma seção destinada ao 

referencial teórico onde tratamos dos conceitos de desenvolvimento endógeno e de políticas 

públicas. Na sequência, falamos da metodologia utilizada, chegando aos resultados 

encontrados, e, uma última seção com as conclusões obtidas. 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Abordaremos nesse referencial teórico, os conceitos de desenvolvimento endógeno 

e de políticas públicas conforme as seções que seguem. 

 

Desenvolvimento endógeno 

 

 Com o passar dos tempos tanto pela eminente crise vivida por algumas regiões, 

quanto pelo surgimento de novos polos de desenvolvimento especialmente no que se refere 

à industrialização, novas formas de produção e de organização produtiva surgiram. 

 Para Amaral Filho (2001), especialmente quando observamos as regiões mais 

interioranas dos países, podemos observar uma busca endógena para melhorar tanto seus 

destinos quanto os meios de recursos utilizados para a efetiva realização do processo 

econômico, deixando claro com isso na visão do autor que essa organização do território 

em questão passou a ter a partir disso um papel de fato ativo na sociedade. 

 Ainda para Amaral Filho (2001) o conceito de desenvolvimento endógeno, do ponto 

de vista regional: 

pode ser entendido como um processo de crescimento econômico que implica 

uma contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção, 

bem como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção 
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do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes 

provenientes de outras regiões. Esse processo tem como resultado a ampliação do 

emprego, do produto e da renda do local ou da região. (AMARAL FILHO, 2001, 

p. 262). 

 Do ponto de vista dos conceitos de desenvolvimento regional a partir das visões de 

"polo de crescimento" (Perroux, 1995), "causação circular cumulativa" (Myrdal, 1957), 

"efeitos para trás e para frente" (Hirschiman, 1958), todos passam a dar maior destaque aos 

fatores dinâmicos de aglomeração, considerando complementaridade entre os agentes, 

firmas e setores. 

 O que se observa a partir de então, é que o desenvolvimento passa a ser estruturado 

a partir dos próprios atores locais, não sendo apenas mais pelas forças do mercado, ou por 

qualquer influência apenas externa.     

 Resultado dessa estruturação como modelo alternativo de desenvolvimento 

regional, temos nos apontamentos de Boisier (1988) uma "organização social regional", ou 

na definição de Schmitz (1997) de "ação coletiva". Como resultado disso, observa-se uma 

maior participação dos atores locais, cabendo a estes uma maior amplitude em suas 

decisões. Tal ampliação coloca nas mãos dos atores locais, o destino do desenvolvimento 

econômico local e regional, influenciando diretamente em processos históricos positivos, 

negativos ou em curso. À luz dessa visão, temos um desenvolvimento endógeno de baixo 

para cima, ou seja, aquele que considera as potencialidades econômicas originais. 

 Fator de suma importância citado por Garofoli, é o grau de autonomia (comercial, 

tecnológica e financeira) desses sistemas, sendo que essa autonomia é fruto de várias inter-

relações entre as empresas e os diversos setores produtivos locais, entre o ambiente e o 

contexto local. Ou seja, na visão do autor são um conjunto de fatores históricos, sociais e 

culturais sedimentados na comunidade e nas instituições locais. (GAROFOLI, 1992).  

 Essa aglomeração de empresas produzindo o mesmo produto em uma determinada 

região específica converge para um ganho sobremaneira de vários fatores importantes 

conforme já observava Marshall tais como maior fluxo de informações, notoriedade e 

reputação da região, maior circulação de conhecimento científico e tecnológico. Nesta 
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direção, Porter (1990) enfatiza que a aglomeração de setores produtivos, gera condições 

apropriadas para a multiplicação de fatores diferentes dos originais, culminando assim para 

um ganho considerável para o desenvolvimento. 

 Conforme observa Amaral Filho (2001) quanto à concepção de desenvolvimento 

regional a interação entre os agentes assume posição de destaque. Contudo, essa interação 

só é possível na presença de três elementos: (i) construção de confiança; (ii) criação de 

bases concretas capazes de permitir a montagem de redes de comunicação, e (iii) 

proximidade organizacional (esse como resultado da combinação dos outros dois 

elementos).  

Neste sentido, cada território é produto da intervenção e do trabalho de um ou 

mais atores sobre determinado espaço, em nível territorial existe um potencial de recursos 

(humanos, institucionais, econômicos e culturais) que supõe um potencial de 

desenvolvimento endógeno, assim 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 político coletivo de desenvolvimento do território em 

questão. Desta forma todo processo de desenvolvimento endógeno, se vincula a um 

desenvolvimento local de uma maneira assimétrica (ALBAGLI, 2004; ALBUQUERQUE, 

1998; BOISIER, 2001). 

 Há que se levar em conta ainda no que concerne ao desenvolvimento local, a 

questão de compreensão do território, uma vez que este pode ter variados tamanhos. Para 

Di Pietro (1999) o local é um conceito relativo a um espaço mais amplo. Não se pode 

analisar um local sem fazer referência ao espaço mais amplo em que se insere (município, 

departamento, província, região, nação). Atualmente se joga com a oposição local/global 

mostrando os paradoxos e as relações entre os dois termos (DI PIETRO, 1999). 

 O conceito genérico de desenvolvimento local pode ser aplicado para diferentes 

cortes territoriais e aglomerados humanos de pequena escala, desde a comunidade até o 

município ou mesmo microrregiões homogêneas de porte reduzido. O desenvolvimento 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1501 

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

municipal é, portanto, um caso particular de desenvolvimento local com uma amplitude 

espacial delimitada pelo corte político-administrativo do município (BOISIER, 2001). 

 Ainda para Boisier (2001), num processo de crescimento econômico e de 

transformação estrutural que conduz a uma melhora na qualidade de vida da população 

local, se pode identificar três dimensões: uma econômica, onde os empresários locais usam 

de sua capacidade para organizar os fatores produtivos locais com níveis de produtividade 

suficientes para serem competitivos nos mercados; outra sociocultural, em que os valores e 

as instituições servem de base para o processo de desenvolvimento; e, finalmente, uma 

dimensão político-administrativa em que as políticas territoriais permitem criar um entorno 

econômico local favorável, protegido de interferências externas e impulsionar o 

desenvolvimento local. 

 De acordo com Boisier (2001) a endogeneização do desenvolvimento regional 

deveria ser entendida como um fenômeno que se apresenta por pelo menos quatro pontos 

que se cruzam: um plano político, um plano econômico, um plano científico e tecnológico e 

um plano cultural. Desta maneira conforme observa o autor, vai se criando um cenário 

ocupado por uma variedade de atores públicos e privados de cuja interação surge a sinergia 

necessária. 

 Assim, desenvolvimento endógeno pode ser entendido como uma propriedade 

emergente de um sistema territorial que possui um elevado estoque de capitais intangíveis e 

sinergético (BOISIER, 1999). 

 Neste sentido, todo processo de desenvolvimento endógeno se vincula ao 

desenvolvimento local de uma maneira assimétrica; o desenvolvimento local é sempre um 

desenvolvimento endógeno, porque este pode encontrar-se em escalas supra locais, como 

em escala regional, por exemplo, (BOISIER, 2001). 

 Aliado a isso, temos as políticas públicas, as quais tem papel significativo para que 

ocorra o desenvolvimento endógeno local. Na próxima seção, abordaremos justamente esse 

conceito, o qual será importante para a análise final do presente estudo. 
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Políticas públicas  

 

Definir Política pública é algo complexo, uma vez que não se tem um único 

significado, e autores abordam a questão de diversas maneiras. Contudo, de acordo com 

Souza (2006), as definições de políticas públicas têm como pauta a resolução de problemas, 

e o lócus onde os debates, as ideias e preferências se voltam, são direcionados para o 

governo. Autores como: Dye (1984) aborda que esta pode ser entendida como “o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer”, para Lynn (1980), tem como premissa um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos, Mead (1995), relata que esta analisa 

o governo à luz de grandes questões públicas.  

Souza (2006) discorre que nesse sentido, a política pública pode ser entendida como 

um campo de conhecimento, o qual coloca em ação o governo e analisa essas ações, bem 

como as altera caso necessário. É por meio destas que os governos criam seus projetos e 

programas os quais vão se traduzir em benefícios para a população.  

Já para Costa (1998), política pública é assim definida: 

Considera-se como política pública o espaço de tomada de decisões autorizada ou 

sancionada por intermédio de atores governamentais, compreendendo atos que 

viabilizam agendas de inovação em políticas ou que respondem a demandas de 

grupos de interesse (COSTA, 1998, p.7). 

Nesse sentido, o que se observa são políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento local, de forma endógena, buscando assim uma melhora das condições 

socioeconômicas da população pertencente a estes locais. 

  

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se quanto aos seus objetivos como descritiva de caráter 

exploratório, já quanto aos procedimentos técnicos e o método de pesquisa a ser utilizado, 
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classifica-se como estudo de caso. No que concerne aos procedimentos para coleta e 

interpretação dos dados será adotada uma abordagem a partir de uma análise 

quantiqualitativa visando levantar as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Público 

para a atividade leiteira do município de Pato Branco. 

 Em relação a esta abordagem quantiqualitativa, Gil (2014, p. 28) aponta que “as 

pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Logo, tornam-se mais complexas. 

 Para Minayo pesquisa qualitativa compreende "aquelas capazes de incorporar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às relações, e às 

estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas". (MINAYIO, 2000, p. 10). 

 Quanto à fase exploratória da pesquisa, Minayo (2000), diz que nessa fase a 

importância fundamental é exorcizar o empirismo das abordagens sociais. Logo, situam-se 

os conceitos básicos de um marco teórico, a problemática de definições do objeto, a 

construção dos instrumentos de abordagem empírica, a amostragem na investigação 

qualitativa e a aproximação do campo. (MINAYIO, 2000). 

 Em relação ao método de estudo de caso, ressalta-se que é: "um dos 

empreendimentos mais desafiadores na pesquisa". (YIN, 2010, p. 23). Ainda neste debate, 

o autor afirma que: 

[...] o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes 

.YIN (2010, p. 39). 

 Para o mesmo autor, o estudo de caso pode ser: descritivo, explanatório e 

exploratório; já quanto as suas características podem ser: especificidade, pluralidade, 

contemporaneidade e análise intensiva. Outra característica do estudo de caso é a variação 

de análise que pode vir a existir na pesquisa, sendo que o pesquisador poderá optar pela 

análise de um caso único ou múltiplo. (YIN, 2010). 
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 Diante do exposto, a presente pesquisa pode ser classificada como um estudo de 

caso, considerando que a mesma pretende investigar os fenômenos exatamente como eles 

ocorrem, sem qualquer intervenção significativa do pesquisador através de uma análise das 

políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Público para a atividade leiteira do município 

de Pato Branco. 

Seguindo com os encaminhamentos metodológicos da pesquisa, a coleta de dados 

será guiada pela utilização de fontes secundárias. Para caracterizar a atividade leiteira, serão 

utilizadas bases governamentais, a partir de repositórios como: Secretaria de Agricultura e 

do Abastecimento (SEAB), Departamento de Economia Rural (DERAL), Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Já para analisarmos as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Público 

municipal, nos apoiaremos somente em documentos e informações secundárias extraídas da 

Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco, lócus da presente pesquisa, a partir de 

um recorte temporal dos últimos 05 (cinco) anos. 

 Neste sentido, ressalta-se que a análise de documentos pode corroborar e valorizar 

as evidências oriundas de outras fontes, conforme YIN (2010).  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Caracterização do lócus da pesquisa 

 

O presente trabalho se concentrou no Município de Pato Branco, pertencente à 

mesorregião do Sudoeste, e a Microrregião de Pato Branco no Paraná. Sua população foi 

estimada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2017 em 

80.710 habitantes. Possui uma área total de 539.087 km² (IBGE, 2017). 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1505 

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

 Segundo dados da SEAB- Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado 

do Paraná, por meio do DERAL - Departamento de Economia Rural e da EMATER-PR - 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Estado do Paraná é o 

segundo maior produtor de leite do Brasil com 4,8 bilhões de litros por ano (SEAB, 2015). 

Ademais, representa a cadeia produtiva mais importante para os agricultores familiares do 

Estado. Esta produção estadual é obtida por 110.000 produtores, dos quais 86% são 

pequenos produtores com até 250 litros/dia, sendo que a maioria das propriedades tem até 

50 ha (SEAB, 2015). 

Conforme Bazotti et al. (2012), na classificação dos produtores, segundo seu porte 

(produção de litros/dia), verifica-se que 55,3% dos produtores com produção até 50 

litros/dia são responsáveis por 14,7% da produção paranaense de leite. Na outra ponta, 

apenas 5,9%, que produzem acima de 251 litros/dia, respondem por 41,8% da produção, 

considerando o censo agropecuário 2006. 

 O Território do Sudoeste que abrange 42 municípios, segundo a SEAB/Deral 

(2011), produziu 936.978.440 litros de leite e o VBP - Valor Bruto da Produção 

Agropecuária, desta produção foi de R$ 730 milhões. Segundo os dados do IBGE (2006), a 

bovinocultura de leite está presente em 59,5% das propriedades rurais do Território 

Sudoeste do Paraná e nos 42 municípios, das 50.128 propriedades identificadas, 29.832 

produzem leite. No entanto, se considerarmos a informação identificada no estudo do 

IPARDES (2009), deste total, aproximadamente 25.906 estão inseridos no mercado da 

cadeia do leite. Em 2011, o leite, nesta região foi produzido por 267.178 vacas e a 

produtividade média foi de 3.506 litros/vaca/lactação, ou seja, 11,49 litros/vaca/dia.  A 

produção diária por família foi de 96 litros/dia em 2011 (IBGE, 2006; SEAB/Deral, 2011). 

A produtividade média por área estimada foi de 3.507 litros/hectare/ano.  

 Já a microrregião de Pato Branco, segundo dados da SEAB (2015) é o quinto maior 

produtor de leite do Estado do Paraná, produzindo aproximadamente 332 milhões de litros 

de leite por ano. No que concerne à produtividade, a microrregião de Pato Branco ocupa a 

segunda posição em nível de Estado, com 4.372 litros/vaca/ano.  
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Ainda, informação relevante para o presente estudo, está nos dados levantados pelo 

IBGE (2015), no que concerne ao rebanho de vacas ordenhadas na microrregião, que foi de 

aproximadamente 8.440 animais. 

Conforme dados levantados acima, observa-se a importância e relevância do 

presente estudo, em concentrar-se no Município de Pato Branco, considerando sua posição 

de destaque na produção leiteira em nível de região e até mesmo no Estado, razão pela qual, 

optou-se por concentrar o lócus de pesquisa deste artigo.  Para melhor visualização do 

cenário onde se concentrou a pesquisa, a figura 1 apresenta a localização do município no 

Estado do Paraná.  

Figura 1 - Mapa da localização do município de Pato Branco. 
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Fonte: Google Maps (2018). 
 

Dado importante que da mesma forma deve ser levado em consideração, paira no sentido do valor 

adicionado fiscal por ramo de atividade econômica, considerando que o leite faz parte da produção primária, 

tendo grande relevância no valor adicionado neste ramo de atividade. Tomando por base o ano de 2016, de 

acordo com dados extraídos do IPARDES (2018), o qual em seu caderno municipal traz dados levantados 

junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA, 2018), demonstrando que o leite bovino representa pouco 

mais de 12% do valor adicionado fiscal em relação ao total adicionado, permanecendo ainda as atividades de 

comércio e serviços com maior contribuição, mais de 48% do total, e a indústria com mais de 38% do total 

adicionado, sendo a diferença das demais atividades. 

Outros dados relevantes podem ser observados ainda quanto ao lócus da pesquisa, onde de acordo 

com a Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco, considerando as notas fiscais de produtores rurais 

emitidas, a produtividade obtida tendo por base o ano de 2017, foi de aproximadamente 7,4 milhões de litros 

de leite com uma renda de mais de R$ 9,2 milhões, sendo que o leite foi entregue junto a diversos 

destinatários, tendo participado dessa produção 120 produtores do município, de 28 comunidades diferentes. 

No que concerne à produtividade total em 2016 o Município de Pato Branco teve 4.164 vacas 

ordenhadas com uma produção de 12.790.000 litros de leite. Já em 2017 foram ordenhadas 3.486 vacas para 

uma produção de 16.479.466 litros (IBGE, 2017), uma redução no número de animais na ordem de 19,44 %, 

porém, um aumento na produção de 28,84%. 

 Ainda levando em consideração o valor bruto da produção rural (VBP), do 

Município de Pato Branco, considerando os dados da Secretaria de Estado e do 
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Abastecimento (SEAB) e do Departamento de Economia Rural (DERAL), (2016), o leite 

bovino representa 8% (oito) por cento em relação ao total do VBP, conforme pode ser visto 

no gráfico 1: 

Gráfico 1 – Valor Bruto da Produção do município de Pato Branco em 2016 

 

Fonte: SEAB/DERAL 2018 

 

Já o Valor Bruto da produção do Município de Pato Branco em relação ao total do 

Estado pode ser observado no quadro 1: 

Quadro 1 – Valor Bruto da Produção do Município em relação ao total do Estado 

Município VBP Participação Ranking 

Pato Branco 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

477.656.859,42 462.653.723,14 0,6364% 0,5945% 21 25 

Fonte: SEAB/DERAL 

Políticas Públicas para a atividade leiteira do Poder Público Municipal  
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No que concerne às políticas públicas desenvolvidas para estimular a atividade 

leiteira no Município, destacam-se algumas ações efetuadas em especial pelo Município de 

Pato Branco, através da Secretaria de Agricultura, conforme destacamos na sequência. 

Um programa de grande importância para atividade leiteira é o Programa de 

Inseminação Artificial (PIA), o qual em 2017 distribuiu mais de 1000 doses de sêmen para 

melhoramento genético, possuindo 08 agricultores inseminadores em constante 

treinamento, além de disponibilizar 09 botijões de sêmen, conforme dados da Secretaria de 

Agricultura de Pato Branco (2018). 

O Programa investiu em 2016, pouco mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) 

reais, ampliando para um investimento em 2017 de aproximadamente R$ 70.000,00 

(setenta mil) reais, um aumento considerável, próximo de 180%. Esse investimento é feito 

através do fornecimento gratuito de todo o material utilizado para a inseminação, como 

luvas, bainha, brinco, nitrogênio e sêmen (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, 2018). 

O produtor possui ainda várias opções de touros para inseminação, possibilitando 

assim a melhora genética de acordo com orientação técnica e característica de cada animal. 

No quadro disponível após licitação feita pelo município, estão disponíveis 09 (nove) 

touros Jersey e 15 (quinze) touros holandês.  

Em síntese, o objetivo principal do programa, além de fomentar a atividade leiteira 

no município, é promover o melhoramento genético, que combinado com ações de manejo 

dentre outras inerentes a atividade se chegue a níveis de produtividade comparados aos 

principais produtores do país e até mesmo de outros países produtores. 

O resultado desse programa, já vem sendo percebido no Município, onde de acordo 

com dados da Secretaria de Agricultura local, a quantidade de leite tem aumentado em que 

pese o número de vacas ordenhadas tenha diminuído, conforme dados já apresentados 

anteriormente.  
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 Em continuidade, destaca-se ainda o programa chamado “Porteira para Dentro”, o 

qual prevê a realização de pequenos serviços na parte interna da propriedade como, por 

exemplo, melhorias nas entradas de propriedades, cascalhamento, entre outros. 

 Há ainda o programa chamado “Patrulha no Campo”, esse atendendo a totalidade do 

Município até a entrada do estabelecimento, com cascalhamento, bueiros, pontes, entre 

outros. 

 Pato Branco tem ainda o Programa de Desenvolvimento da Agricultura 

(PRODEAGRI), lançado em 2015, o programa visa oferecer a concessão de serviços e 

recursos para melhoria da infraestrutura de pequenas propriedades rurais. No total, até o 

momento, 330 propriedades rurais foram atendidas com concessão de serviços e materiais 

para melhoria da infraestrutura de suas propriedades. 

 Segundo a Secretaria de Agricultura de Pato Branco (2018), todos os produtores de 

leite foram contemplados de alguma maneira com esse programa, o qual destina até R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em materiais de construção por produtor de forma gratuita, para 

que faça pequenas melhorias de infraestrutura em sua propriedade, devendo este prestar 

contas após o uso do recurso á Secretaria de Agricultura municipal.  

 Outra forma de ser beneficiado por este programa é a contratação de horas 

máquinas, que pode ser de no máximo 10 (dez) horas, para execução de trabalhos dentro da 

propriedade, como açudes, terraplenagens, dentre outros, o que acontece mediante 

contratação de empresas previamente contratadas pela municipalidade via licitação pública. 

Para ser contemplada, a família deve ter até três módulos rurais, 80% da renda 

oriunda da agricultura, apresentar o bloco de produtor rural atualizado e estar inscrita no 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e possuir a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

Uma outra política pública adotada pelo Município, refere-se ao Programa “Asfalto 

no Campo”, o qual leva asfalto até as comunidades do interior, buscando com isso a 

valorização do homem do campo, além da valorização financeira das propriedades pela 

própria infraestrutura existente e, principalmente sua permanência na zona rural, tendo 
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facilitado com isso também, o escoamento da produção de um modo geral. Para a atividade 

leiteira, que tem busca diária do produto, o acesso com facilidade é primordial para a 

colocação do produto no mercado. 

O Programa Asfalto no Campo, executado desde 2014 junto ao município, já fez 

41,71 quilômetros em obras, totalizando R$ 15.776.911,78 (quinze milhões, setecentos e 

setenta e seis mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos) em investimentos, 

sendo R$ 9.389.642,77 (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta 

e dois reais e setenta e sete centavos) do Município, R$ 4.924.769,01 (quatro milhões, 

novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e um centavo) do 

Governo do Estado e R$ 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos reais) do Governo do Federal. 

Buscando a saúde animal o município ainda tem o Programa Municipal de 

Vacinação, atuando no controle e erradicação da brucelose e tuberculose com a distribuição 

de doses de vacina de forma gratuita, subsidiadas pelo Município, sendo que os produtores 

apenas precisam cadastrar os animais que serão vacinados junto a Secretaria de Agricultura. 

A média anual de vacinação chega a 300 animais, abrangendo 31 comunidades diferentes 

do município, conforme dados da Secretaria de Agricultura (2018).  

 O Município, porém, tem ligação direta com os produtores mesmo nos programas 

que não são oriundos da esfera municipal, em face disso, em que pese não seja definido 

como tal, exerce papel de principal agente articulador no que concerne a atividade leiteira. 

 Como exemplo desse papel articulador, pode-se mencionar uma ação do Governo 

do Estado em parceria com a EMATER, denominado Programa Leite Sudoeste, o qual 

busca implantar propriedades de referência através das técnicas empregadas para melhorar 

os índices de produção.   

 Nesse sentido, observa-se que as ações do poder público municipal no contexto 

analisado contribuem no movimento de endogeneização do desenvolvimento local, a partir 

de políticas públicas para fomentar a atividade leiteria no município de Pato Branco, bem 

como em toda a região, posto que, mesmo ainda em processo de construção e de melhoria, 
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observa-se que há um plano político voltado para a melhoria e o implemento de políticas 

públicas voltadas a atividade econômica do leite, bem como, às demais atividades ligadas 

ao setor agropecuário, em consequência uma melhora da qualidade socioeconômica da 

população beneficiária destas melhorias, aliadas as iniciativas dos governos municipal e 

estadual, assim como, da iniciativa privada buscando uma melhoria científica e tecnológica 

criando uma cultura imprescindível para o alavancamento da atividade econômica do leite 

no município de Pato Branco. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 Com a busca cada vez mais presente pelo desenvolvimento local, a partir das 

chamadas teoria do desenvolvimento endógeno, observa-se a necessidade de articulação 

dos atores locais, incluindo a execução de políticas públicas pelo Estado, capazes de 

efetivar melhores condições para o desenvolvimento das atividades econômicas, e, por 

conseguinte, refletir nos indicadores socioeconômicos da população. Nesse sentido, esse 

artigo objetivou analisar as políticas públicas do poder público municipal no contexto da 

atividade leiteira do município de Pato Branco. 

No que concerne às políticas públicas para atividade leiteira no município de Pato 

Branco, visualiza-se uma considerável e crescente ampliação das ações locais. Um dos 

pontos importantes dessa evolução foi constatado pelos diversos programas específicos 

desenvolvidos pelo município, em especial o Programa de Inseminação Artificial (PIA), o 

qual tem melhorado a capacidade genético animal, resultando em maior produtividade e, 

conseqüente, ganho econômico. Além disso, há também outras formas de investimento 

como os Programas: Porteira para Dentro, Patrulha no Campo, Programa de 

Desenvolvimento da Agricultura (PRODEAGRI), Asfalto no Campo e o Programa 

Municipal de Vacinação, esse último atuando no controle e erradicação da brucelose e 

tuberculose. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1513 

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

  Diante do exposto, pode-se observar que o Município passa por constante evolução 

nas políticas públicas para esse setor produtivo, buscando a cada dia melhorar as condições 

para a atividade leiteira, a qual tem papel significativo na economia local, e, em especial, 

para os pequenos agricultores. 

Contudo, é importante ressaltar que a pesquisa apontou para a necessidade de 

organizar melhor esta atividade econômica local, com vistas a um movimento de fato de 

endogeneizacão, a partir da articulação dos diversos atores locais no desenvolvimento de 

ações conjuntas para a atividade econômica no município.  

Ademais, seria interessante como sugestão de encaminhamento para trabalho futuro, 

identificar o conjunto participante desta possível rede leiteira, visando à criação de um 

mecanismo de governança local para articular as ações conjuntas, visando possibilitar a 

construção de sinergias em prol do desenvolvimento local.  

 Para concluir, o que se observa, é que embora ainda haja necessidade de grandes 

melhorias para o processo de desenvolvimento da atividade leiteira, ainda assim há que se 

considerar que o município de Pato Branco tem apresentado significativa evolução de sua 

produtividade leiteira, devendo ser levado em consideração à melhoria genética dentre 

outros fatores inerentes à atividade econômica do leite, o que contribui com a economia 

local e o desenvolvimento socioeconômico.  
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DISTRITOS INDUSTRIAIS DO COREDE NOROESTE COLONIAL: VISÃO, 

AÇÃO E DIFICULDADES DO PODER PÚBLICO 

 

INDUSTRIAL DISTRICTS IN THE NORTHWEST COLONIAL COREDE: VISION, 

ACTION AND DIFFICULTIES OF THE PUBLIC POWER. 
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Taciana Angélica Moraes Ribas43 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território. 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar como o poder público do Corede 

Noroeste Colonial percebe e agem nas áreas industriais, suas potencialidades e 

dificuldades. Para tanto, foi realizada a revisão da literatura sobre distritos industriais, 

políticas públicas e conjunção de políticas públicas para distritos industriais na esfera 

nacional, estadual e municipal. Este estudo se caracteriza na ordem qualitativa e foi 

conduzido pelo método da Hermenêutica de Profundidade – HP de Thompson (2011). As 

análises foram realizadas levando em consideração os dados desta busca empírica e 

resultaram em uma análise realizada em duas categorias predominantes, marco legal e 

fatores influentes, dando um panorama da situação dos distritos industriais do Corede Norc 

sob a ótica do poder público e das evidências coletadas. 

 

Palavras-chave: Distrito industrial. Corede. Poder público. Políticas públicas. 

Desenvolvimento regional. 
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Abstract: The objective of this study was to investigate how the public power of Corede 

Northwest Colonial perceives and acts in industrial areas, their potentialities and 

difficulties. For this, a review of the literature on industrial districts, public policies and the 

conjunction of public policies for industrial districts at the national, state and municipal 

levels was carried out. This study is characterized in the qualitative order and was 

conducted by the method of Depth of Hermeneutic - DP of Thompson (2011). The analyzes 

were carried out taking into account the data of this empirical search and resulted in an 

analysis performed in two predominant categories, Legal Framework and Influential 

Factors, giving an overview of the situation of the industrial districts of Corede Norc from 

the point of view of the public power and of the evidences collected. 

 

Keywords: Industrial district. Corede. Public power. Public policy. Regional development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo apresenta o modo como o poder público do Corede Noroeste Colonial 

(Corede Norc) entende os distritos industriais, quais as ações foram realizadas em prol dos 

distritos para a sua concretização, quais as potencialidades e/ou dificuldades identificadas 

por estes poderes para a efetivação44 dos distritos no recorte estudado. Foram pesquisadas 

também, políticas públicas disponíveis para distritos industriais ou, para que nelas pudesse 

ser enquadrado, tanto na esfera nacional, como na estadual a fim de verificar a composição 

do arcabouço governamental sobre o assunto. 

O referencial traz as definições históricas e conceituais dos distritos industriais, 

desde suas primeiras abordagens dos distritos marshallianos até as mais contemporâneas 

juntamente, com as definições de políticas públicas e suas investidas na literatura. Na fase 

de busca empírica envolveu a caracterização do Corede Norc e entrevista com os gestores 

públicos dos onze municípios que o compõem. As análises foram realizadas levando em 

                                                 
44 Efetivo (latim effectivus); adjetivo: Que existe; que se realiza = REAL; Que funciona de fato; Que  produz 

efeitos; Que é estável ou permanente. In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/efetivo [consultado em 21-05-2018]. 

 

https://www.priberam.pt/dlpo/efetivo
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consideração os dados desta busca empírica e resultaram em um “mapa” da situação dos 

distritos industriais do Corede Norc sob a ótica do poder público e das evidências coletadas. 

Mesmo na introdução, verifica-se a necessidade de um esclarecimento sobre a 

utilização do termo distrito industrial, que ao longo do artigo será caracterizado como área 

industrial. Isso ocorre pelo fato dos municípios estudados não possuírem a totalidade das 

características que constituem um distrito industrial.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Distritos industriais  

 

Para evidenciar a necessária conexão entre os distritos industriais e as políticas 

públicas que viabilizam sua instalação e manutenção, esta seção apresenta algumas 

definições importantes para a compreensão dos assuntos tratados neste capítulo do livro.  

 A partir de 1890, o termo “distrito industrial” (DI) passou a ser usado de acordo 

com os estudos desenvolvidos por Alfred Marshall, que serviu de base para as reformas 

realizadas por muitos países em crise. Contudo, os distritos industriais foram constituídos 

de forma mais proeminente no início do século XX, para a reconstituição da economia após 

a Grande Depressão45. O sucesso da iniciativa difundiu o conceito de distritos industriais e 

outros países passaram a utilizá-lo, como por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Itália, 

Alemanha e hoje, faz parte da realidade de muitos países do globo (OLIVEIRA, 1976).  

Após esse primeiro período, somente na década de 1970, o conceito de distrito 

industrial reapareceu na Itália no final da década de 1970 em boa parte pelo sucesso de 

produtos Made In Italy (BELLANDI; PROPRIS, 2015). Novamente, despertou o interesse 

                                                 
45 A Grande Depressão, ou a Crise de 1929, foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e 

durou até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo 

período de recessão econômica do século XX. Este período causou altas taxas de desemprego, quedas 

drásticas na produção industrial, preços de ações, e PIB mundial. 
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internacional, movido pelo entusiasmo das experiências bem sucedidas da Terceira Itália, 

nas décadas de 1980 e 1990 (SCHMITZ; NADVI, 1999).  

Historicamente, os distritos industriais são considerados como mecanismos locais 

de crescimento industrial e é fundamental refletir sobre a evolução dos distritos industriais, 

nas formas que eles assumiram e estão assumindo graças às mudanças e adaptações 

realizadas para acompanhar ou protagonizar as tecnologias e aos mercados (BELLANDI; 

PROPRIS, 2015).  

Diversos espaços industriais passaram por um processo de desagregação ou de 

reconfiguração produtiva, dando origem às redes de empresas, conectadas por meio de 

fluxos de bens, serviços e informação com o objetivo de fabricar um produto (HAYTER, 

1998; BELLANDI; PROPRIS, 2015), numa forma de cooperação. 

Se, atualmente, a cooperação, articulação, troca e conexão das empresas inseridas de 

um DIs resultam em inovação, competição e desenvolvimento local, conferindo estas 

empresas à oportunidade de superar restrições de crescimento e de facilitar a inserção em 

novos mercados (MARSHALL, 1890; BECATTINI, 1989), logo os DIs podem ser 

considerados amostras importantes para o desenvolvimento de regiões ainda pouco 

industrializadas. Contudo, cabe utilizar-se dos conceitos de distritos industriais para que 

tais características sejam incorporadas aos aglomerados ou áreas já existentes e que, 

atualmente, não possuem as características citadas aqui, ou ainda, para o processo de 

planejamento e implantação de novos distritos industriais. 

Para McCann e Folta (2009) os distritos industriais podem ser constituídos de 

maneira: (i) endógena, quando surge a partir de indústrias que existem previamente em uma 

determinada região e que possuem papel relevante e realizam ações coletivas ou; (ii) 

exógena, quando é formado por meio de intervenção governamental visando o 

desenvolvimento de um determinado setor e/ou região. 
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Políticas públicas  

 

É por meio da definição de distritos industriais exógenos que se realiza a ligação 

com o tema de políticas públicas. Secchi (2013) define política pública pela abordagem 

multicêntrica como uma diretriz elaborada para enfrentar problemas públicos, ou seja, é 

uma orientação à atividade ou à passividade de alguém na qual as atividades ou 

passividades decorrentes dessa diretriz também fazem parte da política pública. Para o 

autor, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução 

de um problema entendido como coletivamente relevante. Para Souza (2006) pode-se 

resumir política pública como o campo do conhecimento que busca colocar o governo em 

ação e analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo dessas ações. As 

políticas públicas, depois de desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando são 

implantadas, ficam submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. 

Ainda, se considerada como um campo holístico, a política pública torna-se 

território de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. Assim, apesar de possuir suas 

próprias modelagens, teorias e métodos ela não se resume somente a isso, podendo ser 

objeto analítico de outras áreas do conhecimento, inclusive as quantitativas. O caráter 

holístico da área não significa que ela careça de coerência teórica e metodológica, mas sim 

que ela comporta várias contemplações (SOUZA, 2006).  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Este estudo se caracteriza na ordem qualitativa, uma vez que o objeto é analisado 

por meio de suas particularidades e na visão empírica. O escopo desta é avaliar como o 

gestor público compreende a implantação e/ou funcionamento das áreas industriais. 

Os aspectos metodológicos estão ancorados na Hermenêutica de Profundidade – HP 

proposta por Thompson (2011), pois este é o campo que trata acerca da observação 
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preliminar em que o campo da interpretação é o objetivo principal. A HP discute sobre as 

formas simbólicas de interpretação, levando em conta “[...] as maneiras em que as formas 

simbólicas são interpretadas pelos sujeitos que constituem o campo-sujeito-objeto”. 

(THOMPSON, 2011, p. 363). 

Assim, são três as fases da HP proposta Thompson (2011) a análise sócio-histórica, 

a análise discursiva e a interpretação/reinterpretação, porém alerta que a maneira de 

aplicação e os instrumentos são da escolha dos pesquisadores. 

Esta possibilidade metodológica proporciona inter-relações entre diversos métodos 

em diferentes etapas do andamento da pesquisa, de modo que possibilita o estudo 

qualitativo no âmbito das políticas acerca das áreas industriais, que, pela especificidade e 

complexidade das ações no noroeste gaúcho, inferem diferentes níveis de inter-relações 

entre os conselhos gestores, empresários e poder público. 

Os 11 municípios do Corede Noroeste Colonial foram determinados como lócus 

desta pesquisa, em que se realizou 11 entrevistas com representantes do poder público, 

utilizando-se de um roteiro com questionário semiestruturado. Ainda, como procedimentos 

metodológicos foram utilizados a análise documental e a observação não participante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Políticas públicas para os distritos industriais no Brasil 

 

Nesta parte da pesquisa promoveu-se a busca por publicações relacionadas a 

políticas públicas para o desenvolvimento regional e que tivessem relação com Distritos 

Industriais ou outros arranjos produtivos relacionados. No âmbito nacional, tem destaque o 

Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do período de 2003-2010, que a 

formulação é vista como a retomada do planejamento em geral e de políticas regionais. 

Institucionalizada em 2007 pelo Ministério da Integração Nacional (MI), por meio do 

Decreto 6.047/2007, explicita dois objetivos principais: reverter trajetórias das 

desigualdades regionais e explorar os potenciais endógenos das bases regionais brasileira. 
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A PNDR é uma política do governo federal. Ainda que se admita um papel de 

destaque ao MI e às demais instituições de coordenação transversal do governo federal, 

como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Casa Civil e a Secretaria Geral 

da Presidência da República, trata-se de uma política de desenvolvimento com viés 

territorial (MI, 2017). Como tal, deve envolver, em graus variados, todas as áreas de 

atuação do governo. Assim, é necessário construir a convergência das demais políticas 

federais com os objetivos da PNDR. 

Com base na PNDR de 2003-2010, a nova PNDR é concebida com objetivo duplo 

de sustentar uma trajetória de reversão das desigualdades inter e intrarregionais e criar 

condições de acesso mais justo e equilibrado aos bens e serviços públicos no território 

brasileiro. A temática discutida neste artigo se aproxima na PNDR II, por meio do Artigo 

50, inciso III - implementação de sistemas produtivos e inovativos locais e regionais. 

Também, como parte do processo de evolução para o PNDR II, cabe destacar a 

importância da participação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) no 

processo da I CNDR para a qualificação das políticas públicas de desenvolvimento regional 

no Brasil e no Rio Grande do Sul. O texto “Contribuição dos Coredes/RS para o debate 

sobre a política nacional de desenvolvimento regional”, foi inicialmente produzido para 

orientar os participantes dos Coredes na etapa estadual. Após a análise da evolução e 

situação atual da política regional no Brasil, o texto apresenta as propostas dos Coredes/RS 

por eixo temático, conforme a estrutura de organização da I CNDR (PRÓ-RS V, 2014). 

Em 2016, houve o lançamento do Programa Brasil Mais Produtivo (B+P) que tem 

como objetivo aumentar a produtividade em processos produtivos de empresas industriais. 

O B+P é coordenado pelo MDIC. Estão aptas a participar do programa indústrias 

manufatureiras de pequeno e médio porte, que tenham entre 11 e 200 empregados e, 

preferencialmente, estejam inseridas em Arranjos Produtivos Locais (APLs), aproveitando 

assim a capilaridade, a sinergia e os ganhos de competitividade e de escala que os APLs já 

dão às empresas para aumentar o resultado esperado setorial e localmente (MDIC, 2018). 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

  
 

1524 

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

Políticas públicas para os distritos industriais no Rio Grande do Sul 

 

A pesquisa realizada para a identificação de políticas públicas disponíveis no Rio 

Grande do Sul (RS), que possam de alguma maneira beneficiar as áreas industriais, foi 

iniciada com o Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais 

(APLs). Segundo as definições do programa, os APLs tem a função de promover a 

governança e a capacidade técnica das comunidades dos arranjos produtivos e de setores 

priorizados pelo Estado, além, de estimular fatores endógenos que ampliam sua capacidade 

de agregação de valor, geração e apropriação local da renda (SDECT, 2017). Contudo, não 

é uma política especifica para os DIs. 

 O programa conta com o Projeto Arranjos Produtivos Locais e o Projeto Extensão 

Produtiva e Inovação, no qual são implantados Núcleos Regionais de Extensionistas em 

parceria com universidades públicas e comunitárias para apoiar diretamente pequenos e 

médios empreendimentos dos APLs e das cadeias produtivas priorizadas pelas regiões 

(SDECT, 2017).  

Contudo, o que mais se aproximou dos DIs, foi o do Departamento de Ações e 

Programas Especiais (DAPE), que por meio da Divisão de Apoio aos Municípios (DAM) 

elabora estudos locacionais para definir a melhor área para a instalação de indústrias e 

disponibiliza aos municípios o assessoramento técnico na definição, planejamento e 

implantação de Área Industrial, na escolha da melhor localização da gleba e no 

assessoramento e/ou execução do projeto urbanístico do loteamento (SDECT, 2017).  

Já a Divisão dos Distritos Industriais (DDI), tem a responsabilidade de implantação, 

manutenção, administração e negociação de áreas na forma de incentivo financeiro na 

modalidade de Distritos Industriais, Zonas Industriais Mistas ou Pólos Industriais (SDECT, 

2017). Ainda, participa do Grupo de Análise Técnica (GATE) que busca incentivar o 

dialogo entre as empresas e o Estado nos processos de implantação das unidades 

industriais, nas relações com os órgãos ambientais estaduais e municipais, empresas 
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concessionárias dos serviços públicos de água, energia elétrica, gás e telefonia, os órgãos de 

classe, etc. (SDECT, 2017). 

Ainda, no âmbito estadual, foi localizado o Programa de Harmonização do 

Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul – INTEGRAR/RS, que consistem num 

incentivo adicional ao FUNDOPEM/RS. O FUNDOPEM/RS é o Fundo de Operação 

Empresa do Estado do Rio Grande do Sul e versa sobre incentivos financeiros concedidos 

às empresas que realizem projetos de investimentos no Estado que resultem na implantação 

ou expansão de unidades industriais (SDECT, 2017).  

 

Caracterização do Corede Norc  

 

Durante a gestão do governo estadual de 03/06, com base no Estudo Rumos-RS 

2015 (GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL, 2005) foi estabelecido dimensões 

territoriais a fim de orientar o processo de planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, 

em que o Estado gaúcho foi dividido em nove Regiões Funcionais de Planejamento (RFP). 

Assim, constituiu-se então, os recortes territoriais dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento - Coredes46, já existentes. O Corede Noroeste Colonial47 (Corede Norc), 

lócus deste estudo, está inserido na Região Funcional de Planejamento 7 (RF7), 

geograficamente localizado no centro noroeste do Estado.  

O Corede-Norc abrange atualmente onze municípios: Ajuricaba, Augusto Pestana, 

Bozano, Catuípe, Condor, Coronel Barros, Ijuí, Jóia, Nova Ramada, Panambi e Pejuçara. 

Está situado no Noroeste do Rio Grande do Sul, num eixo estratégico que, por via 

rodoviária, permite acesso ao Estado de Santa Catarina e a Argentina e faz divisa com os 

                                                 
46  Coredes - Conselhos Regionais de desenvolvimento. São 28 no RS, distribuídos em nove regiões 

funcionais. Foram implantados entre 1991 a 2008. Os Coredes são entendidos como arranjos institucionais 

que legitimam a participação da população nos espaços de poder/decisão. O objetivo é promover o 

desenvolvimento regional harmônico e sustentável (RIBAS, 2017). 

47 O Corede-Norc foi instituído em 14 de junho de 1991 e abrangeu 26 municípios. , Em janeiro de 2008 

houve o desmembramento do Corede Noroeste Colonial e, por meio do Decreto D.O.E. nº. 45.436 de 

09/01/2008 foi criado o Corede Celeiro, com 21 municípios. 
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seguintes Conselhos Regionais de Desenvolvimento: Médio Alto Uruguai, Celeiro, Alto 

Jacuí, Missões e Fronteira Noroeste. 

Inserido em uma área de 5.168,1 km2, possui 178.918 habitantes (2016), e um U$ 

FOB 132.384.984 (2014) 48 . Este Corede foi o único que apresentou um crescimento 

populacional na RFP entre 2000 e 2014, que de acordo com dados apurados pelo censo do 

IBGE e das estimativas populacionais da FEE, enquanto a população do estado cresceu 

1,24% a região do Corede Norc teve um crescimento de 3,06%. Ijuí e Panambi são os 

municípios mais populosos, sendo que, em Ijuí vivem 47,88% dos habitantes da região, 

enquanto que em Panambi, 23,63%. Juntos, os dois municípios concentram 71,51% da 

população total do Corede Norc. 

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 49  (Idese) aponta que o Noroeste 

Colonial ocupava em 2013 a 2ª posição no ranking dos 28 Coredes gaúchos. No Idese de 

2015, Corede Norc está em 1º lugar. Como o objetivo deste artigo não é expor e analisar os 

dados dos Coredes, esta Tabela 1 não será apresentada em detalhes, mas está assinalada 

com os primeiros colocados em cada índice, sendo o Corede Norc primeiro colocado em 

Renda e Idese.  A Tabela 1 exemplifica também outros indicadores como Educação, Renda 

e Saúde e a ordem dos Coredes no ranking estadual. 

Tabela 1– Idese dos Coredes (2015) 

Coredes Educação Renda Saúde Idese 

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem 

1 Noroeste Colonial 0,764 3º 0,826 1º 0,859 4º 0,816 1º 

2 Serra 0,748 5º 0,810 3º 0,882 1º 0,813 2º 

3 Norte 0,781 2º 0,753 6º 0,860 3º 0,798 3º 

4 Alto Jacuí 0,745 6º 0,788 4º 0,820 17º 0,785 4º 

5 Fronteira Noroeste 0,790 1º 0,721 10º 0,832 12º 0,781 5º 

                                                 
48 Para comparação com outros Coredes. Disponível em: <https://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/ coredes/>. 

49 O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), desenvolvido pela Fundação de Economia e 

Estatística (FEE) do Rio Grande do Sul, é um índice sintético utilizado para medir o grau de desenvolvimento 

dos municípios do Rio Grande do Sul, resultado da união de três blocos de indicadores que avalia a situação 

socioeconômica dos municípios gaúchos quanto à saúde, educação e renda. 

https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=municipios
https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=educacao
https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=renda
https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=saude
https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=idese
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6 Vale do Taquari 0,750 4º 0,734 7º 0,859 5º 0,781 6º 

 Demais Coredes50         

  Fonte: Elaborado pelos autores com base no FEE-Dados. 

 

Utilizando o PIB como um indicador econômico comumente usado para análise, 

verifica-se que no ano de 2015 o PIB do Corede Norc foi de R$ 6.479.770.702,00 e o 

estado do Rio Grande do Sul teve seu PIB calculado em R$ 381.985.142.734,00.  

 

Marco legal das áreas industriais do Corede Norc 

 

Neste estudo se observou que as características de Distrito Industrial51 abordado no 

referencial teórico, não podem ser atribuídas aos fatos presenciados nos municípios deste 

Corede, pois se tratam de Áreas Industriais, que muito pode ser atribuído ao pequeno e 

médio porte dos municípios. É possível perceber que há uma adaptação para determinar 

esses espaços, que sim, visam o desenvolvimento, porém são estruturados de forma a 

analisar as peculiaridades locais e regionais, como infraestrutura e acessibilidade.  

Essa adaptação é evidenciada na categoria do marco legal que apresenta as leis que 

regulamentam as áreas industriais dos municípios do Corede Norc, quando ao seu 

funcionamento e efetivação. Dos 11 municípios que compõem o Corede Norc, nove deles 

possuem áreas destinas às indústrias, sendo que as cidades de Augusto Pestana, Bozano, 

Catuípe, Condor e Coronel Barros, possuem uma área constituída, enquanto Ajuricaba está 

em processo de implantação. Panambi tem uma área formalmente constituída e duas que 

estão em processo de legalização. Pejuçara conta com duas áreas e o município de Ijuí está 

à frente, dispondo de sete áreas. Os municípios de Jóia e Nova Ramada não contam com 

áreas industriais, por não haver demanda, no entanto, Nova Ramada, possui uma indústria 

que está alocada em uma área específica, mas não é reconhecida como área industrial. 

                                                 
50  Demais Coredes pesquisar em: <https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-

socioeconomico/serie-historica-nova-metodologia/?unidade=coredes&ano=2015&ordem=idese>. 
51 A cooperação, articulação, troca e conexão das empresas inseridas de um DIs resultam em inovação, 

competição e desenvolvimento local, conferindo estas empresas à oportunidade de superar restrições de 

crescimento e de facilitar a inserção em novos mercados (MARSHALL, 1890; BECATTINI, 1989). 
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De acordo com o Quadro 1, à Lei que regulamenta as Áreas Industriais, 

funcionamento e localização, se identificou por meio da análise das respostas dos 

entrevistados que os municípios de Augusto Pestana, Bozano e Catuípe não possuem Lei 

específica sobre as áreas industriais. No entanto, após uma análise iterativa a outros 

momentos das entrevistas e em buscas e pesquisas do marco legal, se encontrou que em 

Augusto Pestana, está em andamento o processo de licenciamento ambiental para dar 

prosseguimento legal à área existente, enquanto Bozano tem suas áreas regulamentadas 

inseridas na Lei Orgânica Municipal, no artigo 145, e em Catuípe há uma Lei, a 

2.026/2017, que autoriza o município adquirir uma fração de terras rurais de forma 

parcelada, destinada a instalação de indústrias.  

Quadro 1 – Leis Municipais para as áreas industriais no Corede Norc. 

Município Leis que versão sobre os distritos industriais 
Nº de 

áreas52 

Ajuricaba - LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE AJURICABA (Art. 103)  

- Lei 2.640/2015, que cria área industrial no município, constitui seu comitê 

gestor, estabelece condições para a doação de lotes às empresas.  

1 (em 

implantação) 

Augusto 

Pestana 

Não tem lei que rege. Está com processo de licenciamento ambiental para dar 

prosseguimento legal. 

1 

Bozano - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BOZANO (Art. 145) 1 

Catuípe - Lei 2.026/2017, que autoriza o município de Catuípe adquirir uma fração de 

terras rurais de forma parcelada, destinada a instalação de indústrias.  

1 (em 

implantação) 

Condor - Lei 2.236/2014 cria área industrial no município, constitui o seu comitê 

gestor e estabelece condições para a doação de lotes às empresas.  

1 

Coronel 

Barros 

- LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE CORONEL BARROS (Art. 112 e 

113) 

- Lei 1018/2006 - Cria o distrito industrial do Município de Coronel Barros, 

estabelece incentivos à instalação de indústrias.  

1 

Ijuí - PLANO DIRETOR (Art. 223 e 224) 

- Lei 4.049/2002, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento 

econômico do Município de Ijuí. 

11 

Jóia Não há lei. Não possui 

Nova 

Ramada 

- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA 

(Art. 155 a 158) 

Não possui 

Panambi - PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PANAMBI (Art. 160 a 162) 

- Lei 1.177 /1991 - cria, institui e regulamenta o distrito industrial de 

Panambi. 

- Decreto Municipal nº 12, de 03 de fevereiro de 2005. 

Formalmente 

1, mas 

existem mais 

2 áreas 

Pejuçara LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA (Art. 147) 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                 
52 Número de áreas industriais formalmente constituídas no município. 
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Observando ainda o Quadro 1, o município de Ajuricaba apesar de estar com sua 

área industrial ainda em processo de implantação tem na Lei Orgânica do Município, no 

artigo 103, a previsão da área industrial que está regulamentada pela Lei 2.640/2015, que 

cria área industrial no município, constitui seu comitê gestor e estabelece condições para a 

doação de lotes às empresas. 

Os Municípios de Pejuçara e Nova Ramada, não tem uma Lei específica, apenas 

consta na Lei Orgânica. No caso de Pejuçara, está disposto no artigo 147, que discorre 

sobre os distritos industriais, em que possui duas áreas, enquanto o município de Nova 

Ramada apresenta nos artigos 155 a 158 uma área que é destinada para a implantação de 

um distrito, mas não está formalizada por não possuir demanda de indústrias que queiram 

se instalar no município. 

Já, a cidade de Coronel Barros está ancorada pela Lei Orgânica, nos artigos 112 e 

113 e na Lei de funcionamento e localização de Número 1018/2006 que cria o distrito 

industrial do Município de Coronel Barros e estabelece incentivos à instalação de 

indústrias. No município de Condor, se obteve a resposta de que a área industrial estaria 

contemplada apenas no Plano Diretor, no entanto, se verificou que há uma Lei, a de número 

2.236/2014 que cria área industrial no município e constitui o seu comitê gestor e 

estabelece condições para a doação de lotes às empresas.  

No que diz respeito aos municípios de Ijuí e Panambi, se observou que estes dois 

estão mais estruturados em relação aos distritos industriais. No caso de Panambi, o 

município possui uma legislação consolidada e bem estruturada, que regulamenta os 

distritos em seu Plano Diretor (Art. Art. 160 a 162), Lei Municipal nº 1.177 de 29 de julho 

de 1991 e Decreto Municipal nº 012, de 03 de fevereiro de 2005. A Lei Municipal nº 1.177 

de 29 de julho de 1991, é a que cria, institui e regulamenta o distrito industrial de Panambi 

especificando quem pode se candidatar a fazer parte do distrito. Contudo, como já 

mencionado, apenas uma das três áreas está devidamente regulamentada, de modo que não 

há ainda previsão de se abrir novas áreas, apesar da demanda. 
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Em relação à Ijuí, não há uma Lei específica que trata acerca da localização, pois 

todas as áreas foram adquiridas já pensando em áreas ou zonas industriais. Sobre o 

funcionamento, de acordo com as respostas, está ancorado em duas leis. Uma que tratava 

especificamente sobre áreas industriais e que foi adaptada para que se contemplasse outras 

atividades, como serviços, logística, entre outras. 

Ressaltando que o decreto 5.979/2016, do município de Ijuí, suspende 

temporariamente a realização de serviços previstos na Lei Municipal nº 4.049/2002 que 

dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico, cabe destacar a 

tramitação um novo Projeto de Lei que substituirá a Lei supracitada, se aprovado, será uma 

nova política de gestão, acompanhamento e cedência de áreas industriais para as empresas. 

Sobre as áreas estarem devidamente registradas no registro de imóveis, observou-se 

que as respostas não foram claras, uma vez que não ficou entendido se estavam se referindo 

em relação ao município ou aos lotes já desmembrados, de modo que alguns informaram 

que “as áreas estão registradas, porém para o município e não como área industrial”; 

enquanto alguns se limitaram a apenas um “sim” ou “não”, e um apenas afirmou que cada 

lote tem seu registro individual. 

 
Fatores influentes das áreas industriais do Corede Norc 

 

Outra categoria encontrada foi denominada de ‘Fatores Influentes’. Os assuntos que 

contemplam esta categoria estão relacionados aos fatores que favorecem ou desfavorecem 

as empresas que estão localizadas em áreas industriais, gerando repercussões territoriais, 

tanto em aspectos econômicos, quanto sociais e/ou ambientais. 

Dos gestores entrevistados três não falaram sobre os fatores por não haver empresas 

nas áreas industriais dos municípios, apesar das áreas já estarem disponíveis para 

concessões. Somente um município não tem área industrial disponível para concessão, nem 

ao menos tem área comprada para este fim. 

Como fatores que favorecem as empresas das áreas industriais, de acordo com os 

gestores públicos, pode ser citada a localização da malha rodoviária, que facilita o 
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transporte de mercadorias tanto de matéria para a fabricação como para transportar os 

produtos já transformados para os locais de venda. Conforme o Departamento Autônomo 

de Estadas de Rodagem – DAER o estado tem, aproximadamente, 17.000km de rodovias 

federais e estaduais (ATLAS-RS, 2018). Esta disponibilidade de BR (285 e 158) e RS (155, 

342, 522, 514 e 553) no Noroeste Colonial corrobora com os transportes, porém, nenhuma 

delas tem duplicação das faixas dificultando o trafego entre caminhões, carros de passeio e 

transportes coletivos.   

A partir da metade da década de 1990 o assunto da logística ganhou evidência em 

diversos setores produtivos, uma vez que no Brasil 61% de todo o transporte de bens é 

realizado pelas rodovias (COREDE, 2017) e no Rio Grande do Sul a matriz modal 

rodoviária representa 88% do total (DAER, 2018). No Noroeste Colonial as principais 

modais de transportes são, em primeiro lugar, as rodovias e em segundo lugar as ferrovias, 

que ainda contam com importantes estruturas de terminais de cargas, serviços de 

transportes, instituições educacionais para qualificar pessoas e ainda, estruturas de apoio 

(COREDE, 2017). A utilização das ferrovias na região do Corede Norc está concedida à 

empresa Rumo Logística e basicamente transporta commodities agrícolas, fertilizantes. 

No ano de 2017 quando o Corede Noroeste Colonial realizava seu Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Regional 2015-2030, foi destacado que havia projetos de investimento 

no setor de transportes, e foram citados: i) estudo para construção de vias paralelas à BR 

285 no trecho urbano de Ijuí; ii) investimento do Plano Nacional de Transportes e Logística 

para BR 285; iii) estudos relacionados à Ferrovia Norte Sul; iv) pedagiamento da RS 342; 

v) asfaltamento da RS 514 ligando Ajuricaba a Palmeira das Missões, até agora nenhum 

deles foi implementado pelo poder público.  

Neste mesmo material 53  foram realizadas propostas pelo Corede Norc que 

contempla acessos asfaltados à sede do município de Nova Ramada que pertence a este 

Corede. Ainda, Pontes Internacionais sobre o Rio Uruguai com Argentina e a habitação 

alfandegárias dos que ainda não possuem (Porto Mauá, Porto Xavier e Porto Soberbo) e a 

                                                 
53 Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015-2030 do Corede Norc. 
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construção de outra ponte interestadual entre Guarita/RS e Itapiranga/SC (COREDE, 2017), 

que apesar de não pertencerem ao Corede Norc são fundamentais para o transporte de bens 

e matérias primas produzidos na região noroeste do RS. 

Outro fator relevante é o aeroporto de pequeno porte na cidade vizinha de Santo 

Ângelo, com voos de domingo, segunda, quarta e sexta pela companhia aérea Azul, e o 

aeroporto de Ijuí que opera somente com voos particulares. Ambos os aeroportos, a pesar 

de reduzirem significativamente o tempo gasto nas viagens terrestres, conectando os 

municípios do Corede Norc aos grandes centros de negócios, tanto recebendo clientes ou 

fornecedores de grandes centros, quanto viabilizando a ida dos empresários em negociações 

com grandes empresas também.  

Para colocar esta discussão em números, é fundamental mencionar que o Noroeste 

Colonial fica a 409 km da capital Porto Alegre, de carro esta distância é realizada em 5 

horas e 28 minutos e de avião este percurso é realizado em 1 hora e 10 minutos. Ou seja, 

um cliente que vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro leva em torno de 2 horas e 

30 minutos de avião até Porto Alegre e levaria mais 5 horas e 28 minutos de carro para 

chegar até a região. Todas estas dimensões influenciam no momento de fazer negócios que 

necessitam de visitas pessoais. Outro fator citado pelos gestores públicos com favorável é a 

qualificação da mão de obra, porém, este fator também aparece como desfavorável na 

visão de outros gestores com relação à disponibilidade para contratação. Para compreender 

estes apontamentos é importante entender o contexto em que os entrevistados estão 

inseridos. Os que afirmavam que existe mão de obra disponível referiam que isso ocorre em 

função da presença de universidades na região que suprem a demanda de mão de obra 

qualificada, principalmente, na área das engenharias uma vez que a cidade atua no 

segmento metalmecânico.  

O gestor que referiu à falta de mão de obra é de uma pequena cidade que recebeu 

uma indústria de laticínios que resfria leite para a transformação em produtos lácteos. Por 

serem pequenas cidades de base agrícola, a maioria dos cidadãos vive desta atividade e não 

trabalham para terceiros, além do mais tem um número significativo de evasão de jovens 
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para outras cidades em busca de oportunidades no mercado de trabalho, acesso facilitado a 

comunicações etc. que tem seu acesso limitado regionalmente, aspectos ajudam a explicar a 

falta de mão de obra nas pequenas cidades da região do Corede Norc. 

Outra questão apontada pelos gestores como influente para a viabilidade é a 

infraestrutura das áreas industriais. Este é um fator determinante, pois de um lado os 

gestores municipais relataram dificuldades para obter recursos para investir em 

infraestruturas como: pavimentação das ruas e estradas que dão acesso às áreas industriais, 

disponibilizar água, energia elétrica e telecomunicações - principalmente celular e internet. 

Por outro lado, as indústrias que vão se instalar nessas áreas precisam de acesso 

pavimentado, no mínimo, calçamento com pedras irregulares para receber caminhões com 

matéria prima e enviar caminhões com produtos acabados. 

O Noroeste Colonial tem bom desempenho em relação de distribuição e geração de 

energia. Os 11 municípios do Corede Norc são atendidos por duas cooperativas de energia, 

uma autarquia municipal e duas empresa privadas de distribuição de energia (COREDE, 

2017). Quanto à distribuição e qualidade da água nos municípios mais urbanizados, na 

maioria dos casos, ocorre via Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ou poços 

artesianos. Não houve apontamentos dos gestores em relação à falta de recursos hídricos, 

mas sim pela falta de recursos financeiros para investir nas áreas industriais. 

Quanto à disponibilidade de telecomunicações, a principal advertência dos gestores 

se refere ao sinal de telefonia celular e de internet banda larga, uma vez que a maioria das 

áreas industriais fica mais afastada do ponto onde tem esse recurso, necessitando de uma 

estrutura própria para a instalação essas áreas mais afastadas. Contudo, nos últimos anos 

teve um aumento da oferta de serviços de fibra ótica - principalmente pelas cooperativas de 

energia Ceriluz54 e Coprel55 - para ofertar internet, porém ainda faltam conexões físicas 

                                                 
54  Grupo CERILUZ. A primeira é a Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda - 

CERILUZ DISTRIBUIÇÃO - que é responsável pelo abastecimento de energia entre os associados. A 

segunda é a Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda - CERILUZ GERAÇÃO. 

Disponível em: http://www.ceriluz.com.br/. 

55 A Coprel, fundada em 14 de janeiro de 1968, uniu através do cooperativismo os anseios das famílias rurais 

que viviam à margem do desenvolvimento, pois não havia perspectivas de que a energia elétrica chegasse até 

http://www.ceriluz.com.br/
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(postes, sinal de internet, etc.) para sua instalação (COREDE, 2017). Com essas limitações, 

muitas indústrias acabam optando pela internet via rádio, que também apresenta suas 

limitações quanto a desempenho e estabilidade do sinal. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi capaz de apresentar o modo como o poder público do Corede Norc 

entende as áreas industriais, quais as ações foram realizadas em prol dos distritos para a sua 

concretização, quais as potencialidades e/ou dificuldades identificadas por eles. Como 

fatores que favorecem as empresas das áreas industriais, ficou evidente que a localização 

da malha rodoviária é uma das mais importantes segundo os entrevistados. Outro fator 

citado pelos gestores públicos com favorável é a qualificação da mão de obra, porém, este 

fator também aparece como desfavorável na visão de outros gestores, mas conforme 

abordado nos resultados da pesquisa um entrevistado tratava de mão de obra para gestão 

e/ou coordenação e o outro entrevistado estava mais focado em contratações para trabalhos 

na linha de produção.   

Outra questão apontada pelos gestores como influente para a viabilidade é a 

infraestrutura das áreas industriais e os gestores municipais relataram dificuldades para 

obter recursos para investir em infraestruturas como: pavimentação das ruas e estradas que 

dão acesso às áreas industriais, disponibilizar água, energia elétrica e telecomunicações - 

principalmente celular e internet. 

Em relação ao marco legal, foi possível perceber que os municípios agem de 

distintas maneiras em relação às leis que regulamentam as áreas industriais. Foi possível 

constatar que os municípios pesquisados não interagem sobre esse assunto 

                                                                                                                                                     
as comunidades rurais. Hoje, através da Coprel Geração, utiliza sua expertise para dar andamento a mais 

atividades complementares ao setor de infraestrutura, com destaque para os projetos de internet. Disponível 

em: https://www.coprel.com.br/. 

 

https://www.coprel.com.br/
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permanentemente, agindo de forma mais isolada, reduzindo a força para reivindicações e 

potencializem o desenvolvimento regional.  

De modo geral contatou-se que os gestores perpassam pela experiência das áreas 

industriais com a preocupação em trabalhar o desenvolvimento do seu município, por meio 

sua implantação, formalização e efetividade. Porém, não houve menção por parte dos 

entrevistados de tentativas realizadas para captação de recursos ou a realização de projetos 

para o acesso a políticas públicas disponíveis. Por isso, é preciso trabalhar lacunas para 

diminuir as dificuldades que se apresentam quando da instalação de uma nova empresa 

nestas áreas, seja na captação de recursos, quanto à infraestrutura, como calçamento, 

saneamento básico, energia elétrica, internet, e, em alguns casos, a acesso asfáltico 

municipal que são condições básicas para o funcionamento de indústrias.  
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POLÍTICA PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO URBANO TERRITORIAL A 

PARTIR DA ECONOMIA CIRCULAR: REFLEXÕES E ALINHAMENTOS 

PROPOSITIVOS PARA AS CIDADES BRASILEIRAS 

 

PUBLIC POLICY FOR URBAN TERRITORIAL PLANNING FROM THE CIRCULAR 

ECONOMY: REFLECTIONS AND PROPOSITIVE ALIGNMENTS FOR BRAZILIAN 

CITIES 

 

Christian Luiz da Silva56 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: As cidades podem ser vistas como um sistema complexo e de contínuo estado de 

mudança. A economia circular e a questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos são 

centrais para entender este sistema pela origem nos diversos agentes, depender de uma 

complexa estrutura de relações, envolver diferentes aspectos do desenvolvimento 

sustentável (econômico, social, ambiental, cultural e institucional). Trata-se de um tema 

que envolve mudanças complexas e em diversas relações de poder delimitadas em um 

espaço territorial. Por isso, é um tema relevante e pertinente a proposta de políticas públicas 

e de planejamento urbano territorial. Neste ambiente complexo da cidade, o objetivo desta 

pesquisa é propor alinhamentos teóricos que relacionem políticas públicas e 

desenvolvimento territorial a luz da economia circular que possam sustentar alternativas de 

políticas para as cidades brasileiras. Trata-se de uma pesquisa-ação orientada a partir da 

discussão e a formulação das propostas de solução ou desenvolvimento. O resultado se 

articula na proposição de quatro políticas públicas a partir do planejamento urbano 

territorial sustentado nos princípios da economia circular e reflete sobre os custos, 

benefícios e possíveis limitações ou impactos de cada uma destas alternativas. As 

proposições se articulam sobre o estimular às empresas para transformarem a cadeia de 

valor de linear para circular; estimular o consumo a partir das compras públicas; valorizar 

os resíduos e promover a mudança institucional. 

 

Palavras-chave: Economia Circular. Políticas Públicas. Planejamento Urbano. 

Desenvolvimento Territorial. 

 

 

 

                                                 
56  Economista, Pós-doutor em Administração pela USP e Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC. 

Professor do mestrado e doutorado em Tecnologia e Sociedade da UTFPR e dos mestrados em Planejamento 

e Governança Publica e em Desenvolvimento Regional. Líder do grupo de pesquisa em Políticas Públicas e 

Dinâmica do Desenvolvimento Territorial. Pesquisador CNPq 2. Email: christiansilva@utfpr.edu.br. 
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Abstract: Cities can be seen as a complex system of continuous state of change. Circular 

economics and the issue of solid urban waste management are central to understanding this 

system by its origin in the various agents, to a complex relationship structure, to involve 

different aspects of sustainable development (economic, social, environmental, cultural and 

institutional). It is a topic that involves complex changes and in diverse relations of power 

delimited in a territorial space. Therefore, the proposal of public policies and territorial 

urban planning is a relevant and pertinent theme. In this complex environment of the city, 

the objective of this research is to propose theoretical alignments that relate public policies 

and territorial development in light of the circular economy that can sustain policy 

alternatives for Brazilian cities. It is an action research oriented from the discussion and 

formulation of proposals for solution or development. The result is articulated in the 

proposal of four public policies based on territorial urban planning based on the principles 

of circular economy and reflects on the costs, benefits and possible limitations or impacts 

of each of these alternatives. The propositions are articulated on stimulating companies to 

transform the value chain from linear to circular; stimulating consumption from public 

procurement; valuing waste and promoting institutional change. 

 

Keywords: Circular Economy. Public policy. Urban planning. Territorial Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A economia circular é um campo de pesquisa teórico e aplicado que envolve 

estudos sobre novas propostos de organizações de cadeias de valor, em alternativa ao 

sistema linear tradicional, em um contexto de aumento do custo e escassez das matérias-

primas. Trata-se de um tema já investigado sobre diversos nomes e aspectos, mas que em 

essência busca promover uma mudança significativa no sistema capitalista ao repensar 

sistemas produtivos, de consumo, institucionais e de novos mercados, como ressalta 

Brocklehurst (2016) no primeiro de um conjunto de seis relatórios sobre o tema, 

desenvolvido pela ISWA (Internacional Solid Waste Association). Tornou-se um tema de 

políticas públicas porque envolve investimentos para mudanças dos sistemas produtivos e 

padrões de consumo e é uma alternativa à crise de recursos para se criar novas 

oportunidades de negócios. A União Europeia e a China já possuem políticas públicas 

nacionais para o desenvolvimento da economia circular que envolvem cifras bilionárias da 

criação de valor (EC, 2014; MURRAY et al., 2015). Considerando que este fenômeno se 

desenvolve nas cidades, Agudelo – Vera et al. (2011) as tratam como um sistema complexo 
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e de contínuo estado de mudança. Neste complexo ambiente e de busca de um processo de 

desenvolvimento sustentável, os autores ressaltam que a partir da década de 1990 o 

planejamento urbano tem sido prioritário neste processo, contudo o link entre planejamento 

urbano e desenvolvimento sustentável ainda não é forte o suficiente. Por isso, entende-se 

como um tema de planejamento urbano territorial, por envolver a “necessidade de 

compreensão de um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder [...] um 

campo de força concernente a relações de poder espacialmente delimitadas” (Souza, 1997, 

p. 24). 

Entretanto, este tema associa-se a outro que é um problema, em especial para as 

grandes cidades: a gestão de resíduos. O tamanho da população e a sua respectiva geração 

de resíduos está crescendo e envolve diferentes agentes (SAPHORESA & NIXON, 2014; 

OTHMAN, 2012; MO et al., 2009; MATSUMOTO, 2011; MOH & MANAF, 2014; LIN, 

2008; LAKHAN, 2014). A questão é relevante porque envolve matéria ambiental, social, 

econômico e institucional (SANTIAGO & DIAS, 2012; WAN et al., 2014; PIRES et al., 

2011). Entretanto, os princípios da economia circular se alinham com alternativas para 

busca de alternativas para este problema nas cidades. Aqui se retrata a partir do contexto 

das cidades brasileiras, que estão ainda muito distantes de cumprir a própria aplicação da 

Lei 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) – Silva et al. (2015); Silva et al. 

(2017).  

 Entende-se, contudo, que, pela complexidade do tema, a busca de alternativas 

depende necessariamente de políticas públicas, que se conceitua com as definições clássicas 

de Dye (2011), em que trata que política pública é o que o governo faz ou deixa de fazer.  

No entanto, aplicando-se o conceito, o aumento da reciclagem é uma solução possível para 

um problema da administração pública municipal que lida com restrições orçamentárias, 

enquanto o custo de não agir acumula este problema ao priorizar outros. Silva (2018) 

propôs um modelo para análise de políticas públicas a partir da economia circular que 

demonstro que o custo da não ação é muito maior que de uma política pública contínua. Em 

Curitiba, por exemplo, 6% do orçamento municipal é destinado a coleta e disposição de 
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resíduos (SILVA, 2016). Os contratos estão usualmente relacionados ao volume coletado e 

este é disposto em um aterro, que gera outro custo.  

No Brasil, apenas 5% dos resíduos são reciclados e a perda é quase 8 bilhões de 

reais por ano para não fazer a reciclagem adequada e quase eliminar todos os resíduos em 

aterros (IPEA, 2010). Embora existam duas perdas neste processo: um relativo ao custo de 

disposição (em torno de R$ 36 por tonelada – Silva Neto et al., 2011) e o custo de 

oportunidade de não vender estes resíduos. Este último, contudo, depende dos resíduos 

gerados e o preço desses resíduos nos seus respectivos mercados.  

Desta forma, para mudança da cadeia de valor em torno dos princípios da economia 

circular deve haver uma política pública. Com o aumento da reciclagem, reuso e 

reaproveitamentos (3Rs), que sustentam a economia circular, podem ser reduzidos os 

custos de disposição de resíduos, melhoria no desenvolvimento local a partir da 

estruturação desta cadeia de valor, pelos ganhos socioeconômicos (geração de renda e 

trabalho), ambientais (redução da extração de matéria-prima virgem), culturais (maior 

percepção e ação da comunidade em prol do coletivo) e político (eficiência coletiva oriunda 

da ação social). Contudo, um problema se torna econômico quando efetivamente se tem a 

noção do seu custo de oportunidade. A questão que norteia este trabalho é discutir quais 

políticas poderiam ser adotadas e quais possíveis impactos no contexto das cidades 

brasileiras.  

O objetivo deste artigo é propor alinhamentos teóricos que relacionem políticas 

públicas e planejamento urbano territorial a luz da economia circular que possam sustentar 

a proposta de um novo modelo de desenvolvimento para as cidades brasileiras. Este artigo 

está dividido em 5 seções, incluindo esta introdução. A próxima seção define o campo de 

estudo da economia circular e fundamenta a relação entre este tema e o processo de 

desenvolvimento das cidades, como um sistema complexo. A metodologia de pesquisa 

retrata o caminho percorrido para sustentar os resultados desta pesquisa. A quarta seção 

apresenta e analisa os resultados os alinhamentos teóricos e proposições e, por fim, 

apresentam-se as conclusões e proposta de novas discussões. 
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 ECONOMIA CIRCULAR E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O incremento da população e da atividade econômica, aliado com a rápida 

urbanização, são motivos de uma mudança no padrão de consumo e na geração crescente e 

acelerada de resíduos sólidos urbanos no mundo, em especial nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil (GUERRERO et al., 2013). Song et al. (2015) 

exemplificam isso com o volume de resíduos sólidos gerados no mundo em 2011, que era 

em torno de 11 bilhões de toneladas por ano, e representava 1,74 toneladas por ano per 

capita. Esse volume de resíduos tem criado uma forte pressão nos governos para uma 

gestão mais sustentável, entretanto os sistemas de gestão de resíduos não têm recebido tanta 

atenção no planejamento urbano das cidades quanto outros setores, como água e energia. 

A Lei Federal n.12.305/10, correspondente a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), prioriza a reciclagem (transformação dos resíduos envolvendo a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação destes em 

insumos ou novos produtos), a logística reversa (instrumento de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos), a destinação final adequada dos resíduos, a 

eliminação dos lixões e outras formas de acondicionamento a céu aberto até o final de 2014 

e a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2010). Tais elementos 

se articulam com os pressupostos da economia circular, que vinculam a questão da redução, 

do reuso, da reciclagem e do reaproveitamento. Isso envolvem a compreensão do 

desenvolvimento urbano sob uma ótica complexa. 

A economia circular visa transformar resíduos em recursos e em retorná-los aos 

sistemas de produção e de consumo, contudo ainda é muito limitada a pesquisa centrada 

neste aspecto (WITJES e LOZANO, 2016). Ela se fundamenta em ciclos fechados (closing 

loops) por meio de diferentes níveis de recuperação de materiais e produtos em serviços 

úteis à transformação por meio da eficiência de recursos (YONG, 2007; YUAN et al. 2006; 

WITJES e LOZANO, 2016; BROCKLEHURST, 2016; KLETTNER et al., 2013; 

WEBSTER, 2013). Esse conceito não é contemporâneo, mas sua abrangência e relevância 
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o é, e está em discussão em países da OCDE (Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico), como é o caso do projeto “Towards a circular economy for 

Europe: a zero waste programme for Europe” – (EC, 2014).  

O tema torna-se relevante, pois há um contexto favorável para repensar o atual 

modelo econômico linear por meio da instabilidade dos preços das comodities e o aumento 

da demanda de matérias primas, que tem desafiado a economia linear convencional de 

extrair, fazer, usar e dispor (BROCKLEHURST, 2016). Além disso, os resultados de uma 

economia linear demonstram que entre 80 e 90% do que é consumido se torna resíduo para 

disposição final ou incineração em menos de 12 meses e 20% da extração de recursos 

naturais se torna resíduo a cada ano para este mesmo fim (NEWMAN, 2016). Contudo, há 

um vazio institucional sobre o desenvolvimento da economia circular, que coloca a 

indústria de resíduos no centro destas mudanças e abre uma janela de oportunidades para 

novas políticas públicas e novas legislações consonantes a este tema.  

Entretanto, há uma série de riscos que envolvem a economia circular, como ressalta 

Bilitewski (2012). Por outro lado, há resultados positivos, inclusive de implementação de 

nova política nacional, como ressalta Geng et al. (2012) e Murray et al. (2015) para a 

China, por exemplo, ou explanado pela ISWA no estudo sintetizado por Newman (2016). 

Entretanto, ainda há poucas pesquisas sobre o tema, como apontam Witjes e Lozano 

(2016), que envolvam aspectos ambientais, econômicos, sociais e institucionais, com fortes 

relações socioculturais a partir de relações e cooperações em uma dinâmica territorial   

Estudos sobre este escopo tratam dos princípios dos 3Rs para resíduos: redução, 

reúso e reaproveitamento. Alguns autores tratam esses princípios como economia circular 

(como, por exemplo, MURRAY et al., 2015; JUN E XIANG, 2011; YUAN et al., 2006; 

SILVA et al., 2012), outros como estratégia de resíduo zero (como, por exemplo, SONG et 

al., 2015), mas, de fato, esses diferentes conceitos estão associados aos mesmos princípios e 

oportunidades de planejamento e desenvolvimento nas cidades.  

Nesse aspecto, as cidades denotam um ambiente propício para tal discussão pela 

materialização da economia circular em um território que delimita os agentes e os 

interesses por meio de relações econômicas, sociais, culturais e políticas, em torno de um 
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mesmo ambiente institucional, seja formal (normas e regras) ou informal (condutas e 

moral), nos termos de North (1991).  

A economia circular representa uma recente tentativa de integrar a atividade 

econômica associada ao uso de recursos ambientalmente responsável em um processo de 

desenvolvimento, como aponta Murray et al. (2015), apesar de a origem do termo ser 

controversa e datar das primeiras discussões do mercantilismo ou do próprio capitalismo. 

Entende-se tal termo claramente como o oposto de uma economia linear e que, neste 

aspecto, caracteriza-se por uma economia que busca despender esforços para ter o menor 

impacto possível sobre o meio ambiente, caso sejam aplicados os 3Rs em todo o processo, 

segundo descrição já feita 

Jun e Xiang (2011) tratam a economia circular como uma nova forma de economia 

e um novo modelo de desenvolvimento econômico, com reflexos no desenvolvimento 

sustentável. Adicionam o argumento de que a economia circular está se tornando uma 

estratégia de desenvolvimento em muitas regiões e países. 

Yuan et al. (2006) definem que a economia circular é alcançada pelo aumento do 

valor agregado e pelo uso prudente da matéria-prima e do consumo de energia por todos os 

estágios da cadeia de valor, nos termos ressaltados por Silva (2004) ou no conceito de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos “verdes”, como expõe Srivastava (2007). 

Bilitewski (2012) reforça que este uso prudente deve, inclusive, almejar a eliminação de 

resíduos não reutilizados ou reaproveitados. Para ele, a prevenção do desperdício de 

resíduos e da poluição são os principais objetivos da economia circular e, para isso, deve ter 

o melhor reúso com altas taxas de reciclagem. Neste processo, ainda segundo Bilitewski 

(2012), novas ações públicas podem promover um novo sistema de produção e reorganizar 

a cadeia de valor, utilizando instrumentos de políticas públicas, como políticas de taxas e 

tributos, isenções ou subsídios, bem como um processo de mobilização da sociedade para 

se associar no objetivo de reuso, reciclagem e diminuição dos resíduos;. Sem esgotar a 

questão, pode trazer o desenvolvimento de um apropriado sistema legal para promover a 

economia circular.  
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Witjes e Lozano (2016) ressaltam como outro instrumento as compras públicas 

(public procurament), que podem trazer significativos resultados para fortalecer a cadeia de 

valor em uma economia circular, pela representatividade das compras públicas de diversos 

produtos e serviços. A União Europeia tem uma estratégia própria para o desenvolvimento 

desta política e destaca que, nos países que a compõem, as autoridades públicas são os 

principais compradores de bens e serviços relacionados a energia, transporte, gestão de 

resíduos, proteção social, provisionamento para saúde e serviços  (EC, 2016), que totaliza 

quase 14% do PIB desses países. No Brasil, a situação não é diferente. Para todos esses 

bens e serviços, o setor público também é o mais representativo e a estimativa é que seja 

em torno de 10% do PIB (MAGALHÃES DE MOURA, 2012). No Brasil, em meio à 

instituição da lei da PNRS, introduziu-se a Lei 12349, de 2010, que alterou a lei de 

licitações e incluiu o termo “desenvolvimento sustentável” nesse processo. Contudo, há 

necessidade de maior colaboração entre produtores e fornecedores para reduzir o uso de 

matérias-primas e geração de resíduos, promovendo um modelo econômico mais 

sustentável (WITJES e LOZANO, 2016), sendo a ação do poder público elo fundamental 

no processo (BILITEWSKI, 2012; MAGALHÃES DE MOURA, 2012; DAY, 2005).  

Day (2005) trata, inclusive, não somente como uma ação política e articulada do 

setor público, mas inclusive do governo ser uma demanda importante para direcionar e 

estimular inovações a partir de um forte planejamento entre pesquisa e desenvolvimento 

alinhado com o processo de compras públicas. Luukkonen e Nedeva (2010) discutem a 

importância da integração da pesquisa, inclusive, como parte de um processo político, 

relacionado à avaliação do sucesso ou ao fracasso dos instrumentos de política pública. 

Desta forma, alinha-se um conjunto de ações em diferentes níveis (macro, meso e micro) de 

estrutura de práticas de economia circular vinculada a diferentes estratégias e ações 

governamentais para promoção das cidades (SU et al., 2013).  

Com esta abordagem, Su et al. (2013) ressaltam que os esforços para o 

desenvolvimento industrial, com pesquisas associadas e regulações governamentais são 

cruciais para o desenvolvimento da economia circular, mas esta depende fortemente de uma 

mudança de atitude da sociedade inteira, o que demanda uma participação pública ativa.  
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Contudo, é crucial a capacidade de fazer cumprir a legislação (enforcement), de empoderar 

a comunidade local e criar mecanismos de controle da sociedade (accountability) e criar 

sistemas de indicadores e monitoramento que permitam tomar decisões e avaliar possíveis 

impactos das práticas governamentais (SU et al. 2013). 

Um dos exemplos amplamente tratados na literatura sobre políticas públicas 

relacionadas à economia circular é o caso da China, por adotar uma política regulatória 

introduzindo mecanismos para o desenvolvimento de uma economia circular (GENG et al., 

2011; SU et al., 2013; JIANG et al., 2016; XIONG et al., 2011; JUN e XIANG, 2011; 

YONG, 2007; MURRAY et al. 2015). Murray et al. (2015) afirmam, inclusive, que a nação 

que mais tem desenvolvido e implementado políticas para aplicar os conceitos da economia 

circular é a China. Yong (2007) faz um estudo histórico do processo evolucionário da 

economia circular na China, que é oriunda do final da década de 1990 e se materializa a 

partir de 2006. Ele retrata que as atividades de economia circular na China tiveram foco em 

3 níveis: empresas, parques industriais e regiões. O planejamento foi essencialmente 

traduzir os princípios dos 3Rs em ações locais. Jun e Xiang (2011) retratam a importância 

da política relacionada à economia circular com a busca pelo desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável na China. A partir da ótica do nível das empresas, Jiang et al. (2016) 

apresentam a interação entre a eficiência da produção e a ambiental, considerando o 

contexto do modelo da economia circular para a indústria têxtil na província chinesa de 

Jiangsu. Nesta mesma linha e local, Xiong et al. (2011) fazem uma análise empírica do 

desenvolvimento da eficiência econômica.  

Entretanto, o conceito e a prática da economia circular não são hegemônicos ou 

desprovidos de críticas. Bilitewski (2012) ressalta que há necessidade de desenvolver a 

economia circular a partir de um acordo de dimensão global, afim de evitar riscos neste 

processo pelo não rastreamento da origem e do tratamento de algumas matérias-primas que 

podem comprometer ou mesmo criar custos sociais no processo para além dos ganhos 

ambientais, o que não sustentaria mais a economia circular como alternativa para um 

processo de desenvolvimento sustentável (SILVA, 2005; SILVA, 2008). Nesta linha, 

Murray et al. (2015) observam a ausência da discussão da questão social, essencial em um 
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processo de desenvolvimento sustentável, nas políticas e textos sobre economia circular, 

algo também  reforçado por Su et al. (2013). Outra questão não discutida, para Murray et al. 

(2015), são as ações em prol da sustentabilidade que, muitas vezes, têm impactos 

ambientais mais negativos, como exemplificam na questão do combustível “verde”. Desta 

forma, Murray et al. (2015) buscam mostrar o risco de pensar e desenvolver a economia 

circular distanciando-se de seu princípio, que é reconhecer as próprias relações humanas 

em torno de suas atividades.  

Assim, a sociedade e a interação entre as pessoas devem estar no centro do modelo 

da economia circular. Este modelo, como norteador do planejamento urbano para o 

desenvolvimento territorial, deve partir da compreensão da cidade como um sistema 

complexo (AGUDELO–VERA et al.,2011), constituído por agentes. Hjorth e Bagheri 

(2006) entendem esse conjunto de agentes como um processo, caracterizado pelas 

propriedades de um sistema que envolve os humanos, quais sejam: racionalidade limitada, 

certezas limitadas, prospecção e visão de futuro limitadas, casualidade indeterminada e 

mudança evolucionária. Neste tipo de sistema, a busca pela organização e sistematização 

das relações e identificação clara do problema em questão permite demonstrar como 

diagramas de ciclos (loops) podem ser usados para identificar os pontos de alavancagem do 

sistema. Desta forma, o presente artigo parte do conceito de planejamento urbano (SOUZA, 

2008; AGUDELO–VERA et al.,2011) para promover o desenvolvimento sustentável 

(SILVA, 2005; SILVA, 2008) por meio dos princípios da economia circular para 

proposição de políticas públicas (DYE, 2011) e para o planejamento urbano territorial 

(SOUZA, 1997). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O procedimento metodológico ser articula entre a discussão de artigos e livros 

referentes, vinculados ao histórico de formação, docência e atividades de pesquisa e 

extensão do autor sobre as temáticas interrelacionadas: economia circular, políticas 

públicas e planejamento urbano e territorial. A partir destes textos e da vivência do autor 

como pesquisador e extensionista neste ramo, ocupando funções, como a recém presidência 
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do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos (OPNRS) e a organização de 

Fóruns Internacionais sobre o tema, como o 8 e 9 Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, 

em que se consolidou esta temática e discussão, permitiu, a partir do uso da técnica de 

pesquisa ação (ZEICHNER, 2008; LEWIN, 1946) , sustentada nas pesquisas extensionistas 

aplicadas, como as atividades do OPNRS, cooperações com Instituto Venturi e Instituto 

Lixo e Cidadania, promover o debate sobre as interrelações da economia circular no 

processo de planejamento urbano. Além disso, a formação base nas ciências econômicas 

permitiu dar luz a discussão sobre as relações e impactos nas cadeias produtivas a partir da 

organização deste tipo de estrutura econômica.  

A formação e a construção de linhas de pensamento do autor sobre políticas 

públicas que nortearam boa parte da sua produção recente, aliado às suas contribuições 

como pesquisador e orientador de teses e dissertações, permitiram compreender as relações 

pertinentes da dinâmica de pensar e implementar políticas públicas circunscritas por 

territórios. Por outro lado, a participação e a discussão a partir do planejamento urbano e 

territorial, fruto do processo de docência e pesquisa em programas da área de planejamento 

urbano e regional e da pertinência da temática da economia circular, incitaram os 

alinhamentos teóricos necessários para vincular a economia circular a partir de proposições 

e alinhamentos de políticas públicas em prol do desenvolvimento territorial. 

Trata-se de um alinhamento teórico a partir do contexto brasileiro para experimentar 

algumas proposições de relação entre a economia circular orientado por políticas públicas 

que possam promover um novo processo de planejamento urbano e regional.  

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

A discussão e os dados sobre economia circular permitem refletir sobre a 

necessidade de um novo modelo, que dependa menos da extração de recursos naturais e que 

tenha maior aproveitamento no ciclo de vida. Contudo, isso não é possível sem uma 

estrutura produtiva que interligue cadeias produtivas e que se tenham um novo modelo a 

partir da mudança do hábito de consumo, dos sistemas produtivos e das relações 

institucionais. É um contexto complexo se comparado ao atual e a dificuldade de 
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permeabilidade sem um processo de planejamento e de políticas públicas torna essa 

realidade cada vez mais distante. Por outro lado, a permanência do modelo atual é 

insustentável não somente com relação a gestão dos resíduos, como dos recursos para as 

cadeias produtivas e sustentação da própria administração pública. 

Diante destes extremos o problema pode se tornar oportunidade se tratado como 

uma política pública de Estado que envolve o processo de planejamento e gestão das 

cidades, articuladas em suas regiões, seja metropolitana ou não.  

Para propor um modelo de organização estruturou-se a partir das etapas e princípios 

de uma política pública, como retrata Kraft e Furlong (2010, p.101). O quadro 1 sintetiza 

reflexões sobre o problema, alternativas e possibilidades de políticas públicas. O sistema 

econômico se organiza a partir do alto volume de consumo e de um padrão cultural que não 

se sustenta com a demanda de recursos naturais. Em contrapartida o fluxo de consumo e o 

ciclo cada vez mais curto é uma das estratégias para este crescimento econômico. Por outro 

lado, o valor dos recursos naturais é visto somente a partir da sua exaustão e o mercado de 

resíduos ou de reuso ou de reaproveitamento fica a parte deste mercado por não ter valor e 

fluxo comparável ainda ao baixo custo dos recursos naturais. 

A mudança deste sistema por si só aconteceria somente a partir de um colapso do 

sistema, como tantas outras crises no sistema econômico, contudo a proposição de políticas 

públicas tem justamente a função de antecipar alternativas para estes problemas. 

Como tratado na seção dois, há alternativas possíveis de políticas que foram 

alinhadas em 4 linhas de ações: 

1) Estimular empresas a repensarem seus sistemas produtivos com aplicação 

dos 3Rs, mas isso traria impacto de mudança com a relação de consumo; 

2) Mudança do consumo, especialmente setor público, que poderia demandar 

esta aplicação e mudanças nos sistemas produtivos; 

3) Aumentar o valor dos recursos naturais de tal maneira que os recursos 

recicláveis, de reuso e de reaproveitamento se tornassem sustentáveis financeiramente; 

4) Mudanças institucionais e enforcement para fazer cumprir a lei e demanda 

mudança no hábito de consumo e nos sistemas produtivos. 
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As quatro linhas de ações são proposições de políticas públicas a partir dos 

princípios de economia circular e que tem ações, impactos e atores diferenciados. 

Entretanto, cabe salientar que não são excludentes, mas estão inter-relacionadas.  A seguir 

expande-se cada uma destas ações de políticas. 
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QUADRO 1 – ETAPAS DE ANÁLISE DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL A PARTIR DA ECONOMIA CIRCULAR 

ETAPAS DE 

ANÁLISE 

QUESTÕES ALINHAMENTOS 

Definir e 

analisar o 

problema 

 

Por que o problema existe? Onde ele 

existe? Quem ou o que é afetado? 

Como ele se desenvolveu? Como as 

causas podem ser afetadas pela ação 

política? 

Sistema econômico com alta produção de resíduos, baixo reaproveitamento e alto custo para disposição. 

Empresas são afetadas porque sistema econômico não se sustenta no suprimento de recursos a longo prazo. 

Consumidores tem acesso a produtos cada vez mais descartáveis. 

Sistema sustentado no consumo e no giro deste consumo fez ampliar recursos descartáveis sem se ocupar de buscar 

novas formas de reaproveitamento, reuso ou reciclagem nos sistemas produtivos. 

A ação de uma política teria que construir novas relações de produção, consumo e a aplicação dos 3Rs. 

Construção de 

políticas 

alternativas 

Quais opções de políticas podem ser 

propostas para lidar com o problema? 

Algumas opções: 

1) Estimular empresas a repensarem seus sistemas produtivos com aplicação dos 3Rs, mas isso traria impacto 

de mudança com a relação de consumo; 

2) Outro seria por meio do consumo, especialmente setor público, que poderia demandar esta aplicação e 

mudanças nos sistemas produtivos; 

3)  poderia ser encarecer os recursos naturais de tal maneira que os recursos recicláveis, de reuso e de 

reaproveitamento se tornassem sustentáveis financeiramente; 

4) Mudanças institucionais e enforcement para fazer cumprir a lei e demanda mudança no hábito de consumo e 

nos sistemas produtivos. 

Desenvolver 

critérios de 

avaliação 

Quais são os critérios mais desejados 

ou o problema e as alternativas? Qual 

será o custo se a ação não for feita? 

Qual é a efetividade? 

Manter padrão de vida da população com um sistema produtivo mais sustentável e que reduza os desperdícios e 

perdas de recursos no sistema.  

A efetividade está em garantir o padrão da qualidade de vida com um novo sistema que se organize a partir dos 

princípios dos 3Rs, mas com mudanças culturais nos hábitos de consumo. 

Alternativas Quais alternativas são melhores que 

as outras? Quais características 

podem ajudar a distinguir entre a 

melhor e a pior política? Há 

evidências para avaliação? 

Tema é complexo e não envolve apenas uma alternativa. Políticas devem ser um mix que permita influenciar em 

diferentes aspectos.  

Estímulos e criação de mercados são os principais elementos para viabilizar novos modelos econômicos. 

Enforcement e fundamentos institucionais são complementares, mas dificilmente suficientes em país como 

fragilidades institucionais como o Brasil. 

Desenho de 

conclusões 

Qual opção política é mais desejável 

e em quais circunstâncias? Quais 

critérios de avaliação? Quais outros 

fatores devem ser considerações? 

A opção mais desejável é o estímulo ao mercado a partir dos princípios da economia circular valorando os recursos e 

diminuindo o desperdício e rejeitos.  Mudança cultura é fator relevante e torna-se também elemento de ação pública 

contínua e de longo prazo 

FONTE: Adaptador de Kraft e Furlong (2010). 
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Estímulo para Mudança Sistemas Produtivos 

Historicamente a indústria modifica seus padrões a partir de estímulos do próprio 

mercado (concorrência ou demanda), de proposições do Estado na forma de políticas 

públicas, ou na busca por inovações que a diferenciam. Uma das políticas públicas 

ambientais tradicionais é a de mercado em que há o incentivo fiscal para mudança dos 

padrões tecnológicos. Isso é uma alternativa para a aplicação dos 3Rs, contudo envolve 

uma questão maior que a tecnológica por necessita reorganização da cadeia produtiva, 

garantia do fornecimento de recursos, adaptação dos sistemas produtivos e aceitação do 

produto final para o consumidor, bem como eventual ajustes e arranjos institucionais. 

Não basta as empresas quererem utilizar recursos reciclados em detrimentos aos 

naturais porque o sistema produtivo deve ser adaptado e a coleta destes recicláveis na 

qualidade desejada deve ser feita e disposta para as empresas no tempo e qualidade certa a 

custo do resultado da própria política. Atualmente o problema dos descarte dos resíduos já 

ocorre na ponta com a contaminação dos recicláveis, que muita vezes inutiliza o resíduo e 

não permite a reintrodução no sistema. 

A coleta muitas vezes mistura e contamina também os reciclados. As cooperativas 

recebem um material inadequada e muitas vezes em fluxos e quantidades diferentes daquilo 

que se demanda pelas empresas. O fluxo de reciclados, por exemplo, de um tipo de 

polipropileno pode ser maior que outro realmente demandado pelo sistema produtivo, mas 

é o mais disponível no consumo. Isso envolve um complexo sistema de organização das 

cadeias produtivas em um sistema integrado que demandaria uma ação pública similar a 

uma bolsa de resíduos alinhado com políticas de coleta, tratamento e direcionamento dos 

resíduos para as cadeias. Por outro lado, estes resíduos tem valor e a população aumenta 

sua disposição a receber pelo correto descarte do resíduo para as empresas. A disposição a 

pagar das empresas estará associada a qualidade e quantidade de resíduos em um fluxo que 

permita manter o sistema produtivo operante e que não seja maior que qualquer outras 

alternativas dos recursos naturais. 

Neste aspecto a ação pública poderia ser: incentivo financeiro para investimento da 

adaptação de sistemas produtivos; isenção ou subsídio de taxas para compra de resíduos, 
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especialmente de cooperativas; políticas públicas contínuas para educação ambiental e 

correta separação dos resíduos; menor custo de coleta com o maior número de pontos 

voluntários de entrega; valorização do resíduo entregue para população com incentivos 

financeiros ou fiscais. 

Estas ações envolvem sempre um incentivo direto ou indireto que visa mudar um 

comportamento do cidadão ou a organização do sistema produtivo que são extremamente 

difíceis de acontecer sem uma ação pública ou uma crise que leve a novos comportamentos.  

Neste aspecto a ação pública envolve o financiamento da indústria de reciclagem 

para suporte da economia circular, com as regulações para o apoio a gestão de materiais e a 

criação de um mercado de commodities para materiais secundários. Necessita-se, em um 

novo mercado, estabelecer sistemas de informação e dados que permitam o balizamento 

para oferta e a demanda. Assim, o governo seria o propositor de políticos e organizador de 

parte desta cadeia o que se torna também um limitante e risco para efetividade destas 

políticas.  

 

Mudança do Consumo Público 

O setor público é um dos principais demandantes de recursos e tem a possibilidade 

de estabelecer parâmetros de compra que podem fazer as empresas terem que adaptar seus 

sistemas produtivas aos princípios dos 3Rs. Apesar de ser um estímulo relevante, pela 

amplitude e importância do setor público nos diferentes mercados, não é simples porque a 

exigência tem custos e necessidade de reorganização das cadeias produtivas que o setor 

público não pode simplesmente se furtar de compreender a complexidade destas mudanças. 

Para demandar produtos com recursos recicláveis em sistemas que priorizem o 

reuso ou reaproveitamento demandarão políticas similares aos citados anteriormente porque 

o custo para as empresas pode ser maior e mais complexo do que buscar novas demandas 

em substituição ao setor público. 

Desta forma, está política é um estímulo bastante utilizado pela facilidade de 

implantação, como uma política pública ambiental de mercado também, mas normalmente 
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em conjunto com outras ações que complementam o realinhamento dos sistemas produtivos 

a estas exigências. 

 

Mercado dos Recursos Naturais 

A economia circular envolve a análise econômica sobre diversos aspectos. Um deles 

é a relação entre o uso de reciclado e material virgem. Há diferentes estoques naturais de 

recursos disponíveis e possibilidade de uso de reciclados. Dependendo do tipo de matéria 

prima utilizado e do disponível tem-se um processo de planejamento territorial que versa 

entre as possibilidades existentes naquele local e a demanda dos sistemas produtivos. Isso 

pode estimular a atração de novas empresas, novas cadeias produtivas ou mesmo de 

redirecionar políticas industriais, no sentido amplo, para melhor aproveitamento e 

reutilização dos recursos existentes.  

Além disso, há diversas formas de reaproveitamento, dentre elas a geração de 

energia que pode servir para realimentar o próprio sistema produtivo ou como incentivo 

para a comunidade participar de projetos que estimulem a organização da cadeia de 

reciclados de acordo com as próprias demandas. 

Não se trata apenas do valor do resíduo, mas o custo envolve todo o custo de 

transação, nos preceitos de North (1991), e inclui a questão logística que é relevante para 

recicláveis por conta da baixa densidade do material que onera o custo, e ao custo 

contratual pelas fragilidades institucionais por existirem uma economia informal ainda 

relevante neste atividade.  

A análise econômica envolve o benefício da recuperação do material, da redução do 

custo de disposição e do custo de coleta que deve ser maior que o custo da coleta e do 

processamento dos reciclados. Para equilibrar esta conta e incentivar o mercado de 

reciclados, pode-se ter ações públicas que incentivem ou subsidiem estes benefícios. Um 

gargalo importante desta política é a existência de um sistema de informação e dados 

consistentes que permitam o governo racionalizar sobre a sua intervenção para estimular 

este mercado. Isso dependerá de uma organização e governança entre diversos atores e com 
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um sistema de informação que permitiria ter custos da ação política que não fosse maior 

que seu benefício, o que se torna um importante limitante para consecução da política. 

 

Mudanças Institucionais e Enforcement  

Novas relações organizacionais demandam novos arranjos que normalmente não se 

sustentam mais apenas em sistemas verticais (compra e venda ocasional e por mercado), 

mas demanda ações horizontais de cooperação e parceria institucional para garantir o fluxo 

de recursos e de produtos para sustentar toda a cadeia. Esses novos arranjos estabelecem 

novas estruturas de governança que podem ter impacto no sistema tributário, nas relações 

contratuais, na distribuição dos lucros e nas relações trabalhistas. Isso demanda um novo 

pensar institucional que consiga compreender as mudanças necessárias para garantir o 

sistema, sem, contudo, implicar em retrocessos.  

A capacidade do governo fazer as leis serem cumpridas é uma característica desta 

ação pública, mas uma limitação considerando as fragilidades institucionais existentes no 

Brasil. Entretanto, a mudança institucional não é peculiar e única ao governo porque 

envolve diferentes vertentes e proposições e deve incluir os diferentes atores para alinhar as 

demandas com a necessidade. Tal necessidade de inclusão dos diferentes atores pode 

minimizar esta limitação da efetividade da política se construída com diferentes atores. A 

favor, a legislação brasileira e os movimentos sociais desta área são consistentes e 

persistentes na busca de diálogo por novos horizontes, como retrata Potinkara, Wiens e 

Silva (2018) se comparado aos demais países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul). 

 

CONCLUSÃO 

O problema da gestão de resíduos e a busca por alternativas em torno da economia 

circular em vários países a partir do contexto favorável para repensar o atual modelo 

econômico linear, especialmente por conta da instabilidade dos preços das comodities e do 

aumento da demanda de matéria primas, tornam o tema relevante para proposição de 
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políticas públicas por ser um tema complexo e envolver diversos atores, arranjos 

institucionais e mudanças significativas do sistema produtivo e de consumo. 

Estas mudanças se retratam nos territórios porque dependem de novas relações de 

poder espacialmente delimitadas e envolve o planejamento urbano porque ocorrem 

essencialmente nas cidades e depende de transformações em diversos fluxos econômicos, 

sociais e de recursos naturais. Como todo tema de política pública a questão é o que fazer e 

que não fazer.  

A discussão deste artigo articulou-se em quatro proposições que envolve diferentes 

enfoques de políticas. Para Lawell (1958), a política pública se trata de compreender quem 

ganha o quê, por quê e que diferença faz. Nesta linha argumentativa estruturou-se quatro 

propostas de políticas que visam: 1) Estimular empresas a repensarem seus sistemas 

produtivos com aplicação dos 3Rs, mas isso traria impacto de mudança com a relação de 

consumo; 2) Ampliar consumo, especialmente setor público, que poderia demandar esta 

aplicação e mudanças nos sistemas produtivos; 3)  Encarecer os recursos naturais de tal 

maneira que os recursos recicláveis, de reuso e de reaproveitamento se tornassem 

sustentáveis financeiramente; 4) Mudanças institucionais e enforcement para fazer 

cumprir a lei e demanda mudança no hábito de consumo e nos sistemas produtivos. 

Novas ações públicas podem promover um novo sistema de produção e reorganizar 

a cadeia de valor: Políticas de taxas e tributos, isenções ou subsídios; Processo de 

mobilização da sociedade para se associar no objetivo de reuso, reciclagem e diminuição 

dos resíduos; Desenvolvimento de um apropriado sistema legal para promover a economia 

circular; Compras públicas (10% PIB Brasileiro); Banco de resíduos; Pagamento por 

serviços ambientais; Institucionalização e organização do mercado, entre outras. A questão 

posta é que se trata de uma alternativa para um novo modelo de desenvolvimento das 

cidades brasileiras em meio à crise de governança que vivem, mas demanda políticas 

públicas orientadas e escolhas que se adequem mais às suas possibilidades frente ao 

planejamento urbano territorial.  
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SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o papel das políticas públicas frente a 

mediação de conflitos socioambientais na Ilha de Santa Catarina. A pesquisa proposta 

apoiou-se em um referencial teórico e método que possibilitou a compreensão das relações 

sociais, econômicas e ambientais, responsáveis pelas políticas públicas, que vão determinar, 

na prática, a garantia ou não da preservação e distribuição equitativa dos recursos naturais 

para as próximas gerações. Para tanto foi adotado o referencial teórico do desenvolvimento 

sustentável. Esta pesquisa foi embasada no método dedutivo. A hipótese defendida nesta 

pesquisa foi que, em determinados casos, quando há elevada participação da sociedade, 

ocorre a efetividade das políticas públicas na mediação dos conflitos socioambientais na 

Ilha de Santa Catarina, e exemplo do caso do Florianópolis Village Golf Resort. Logo, é 

preciso equilibrar preservação ambiental e desenvolvimento econômico. 
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Abstract: The general objective of this research was to analyze the role of public policies 

in relation to the mediation of social and environmental conflicts in the Island of Santa 

Catarina. The proposed research was based on a theoretical framework and method that 

allowed the understanding of social, economic and environmental relations, responsible for 

public policies, which will determine, in practice, the guarantee or not of the preservation 

and equitable distribution of natural resources for the generations. For this, the theoretical 

framework of sustainable development was adopted. This research was based on the 

deductive method. The hypothesis defended in this research was that, in certain cases, when 

there is a high participation of society, the effectiveness of public policies in the mediation 

of socio-environmental conflicts in Santa Catarina Island occurs, as in the case of 

Florianópolis Village Golf Resort. Therefore, it is necessary to balance environmental 

preservation and economic development. 

 

 

Keywords: Public Policy. Sustainable Development. Socio-Environmental Conflicts. Santa 

Catarina Island. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o turismo vem surgindo como o principal meio de vida de um 

sem número de pessoas e instituições. A abertura de vias de comunicação quase sempre 

mal planejadas, que, cedo, acabam criando outros problemas, como inexistência de rede de 

águas pluviais, impermeabilização da pista de rolamento com escoamento superficial 

dificultado pelo relevo plano, deficiência na distribuição de água e energia elétrica, 

deficiência na pavimentação, dentre outros. A expansão urbana sem planejamento efetivo 

leva à ocupação irregular das encostas, planícies de inundação, dos manguezais, das 

restingas e não tem merecido atenção das autoridades, ou, quando muito, apenas parcial. 

Acrescentem-se o lançamento diretamente no mar de esgotos domésticos e de restaurantes e 

de hotéis, fossas sépticas mal dimensionadas e mal construídas, que deterioram o lençol 

aquífero, lixo nas praias, infraestrutura hoteleira, de restaurantes e bares incipientes para a 

quantidade de turistas (VEADO, 1998). 

Atualmente, grandes empresas ditam a organização do mercado imobiliário em 

Florianópolis, em consonância com a busca da elevação dos lucros em detrimento da 

qualidade de vida do cidadão florianopolitano. O empreendimento denominado 

Florianópolis Village Golf Resort enquadra-se como representação dessa realidade, além de 
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outros empreendimentos, como o caso do Il Campanário Villaggio, localizado em Jurerê 

Internacional, e o caso do Costão do Santinho Resort também no Norte da Ilha de Santa 

Catarina (CARIONI et al., 2012). 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o papel das políticas públicas frente a 

mediação de conflitos socioambientais na Ilha de Santa Catarina. Visando alcançar o 

objetivo geral foram analisados como objetivos específicos a Constituição Federal de 1988, 

no que tange a Política Ambiental e a Política Urbana, a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente de 1981 e a Lei do Estatuto da Cidade de 2001, relacionadas ao caso do 

Florianópolis Village Golf Resort. 

A hipótese defendida nesta pesquisa foi que, em determinados casos, quando há 

elevada participação da sociedade, ocorre a efetividade das políticas públicas na mediação 

dos conflitos socioambientais na Ilha de Santa Catarina, a exemplo do caso do 

Florianópolis Village Golf Resort. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo proposto requer um referencial teórico que possibilite a compreensão das 

relações socioambientais, responsáveis pelas políticas públicas que determinam na prática a 

garantia da preservação e distribuição equitativa dos recursos naturais para as próximas 

gerações. Para tanto foi adotado o referencial teórico do desenvolvimento sustentável 

(SACHS, 1993).  

O referencial teórico do desenvolvimento sustentável vem orientando nas últimas 

décadas o desenvolvimento da doutrina do direito ambiental e do direito urbanístico, no 

Brasil e no mundo (MACHADO, 2015). 

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente colocou a dimensão do meio 

ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida pelo encontro Founex em 1971, e 

desenvolvida pelos organizadores da Conferência de Estocolmo em 1972 para discutir pela 

primeira vez as dependências entre o desenvolvimento e o meio ambiente, e foi seguida de 
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uma série de encontros e relatórios internacionais, que culminaram vinte anos depois com o 

Encontro da Terra no Rio de Janeiro (SACHS, 2009).  

 Os princípios ambientais são norteadores do ordenamento jurídico. No artigo nº 

225 da Constituição Federal de 1988 encontram-se expressos alguns dos princípios 

norteadores do direito ambiental e urbanístico, como o do desenvolvimento sustentável e da 

participação. Podemos identificar princípios de Política Nacional do Meio Ambiente e 

princípios relativos a uma Política Global do Meio Ambiente. Os princípios da Política 

Global do Meio Ambiente são princípios genéricos e diretores aplicáveis à proteção do 

meio ambiente, foram formulados inicialmente na Conferência de Estocolmo de 1972 e 

ampliados na Rio 92. Já os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente são a 

efetivação desses princípios globais, adaptados à realidade cultural e social de cada país 

(ANTUNES, 2016). 

O desenvolvimento sustentável está fundamentado na harmonização de objetivos 

sociais, ambientais e econômicos não se alterou desde o encontro de Estocolmo até as 

Conferências do Rio de Janeiro, e o autor acredita que ela ainda seja válida, na 

recomendação da utilização dos oitos critérios de sustentabilidade: 1) social; 2) cultural; 3) 

ecológico; 4) ambiental; 5) territorial; 6) econômico; 7) política nacional; 8) política 

internacional (SACHS, 2009) . 

Embora o conceito de desenvolvimento sustentável esteja amplamente difundido 

existem algumas incertezas que o cercam. Alguns conflitos teóricos dificultam a aplicação 

das políticas de desenvolvimento urbano sustentável. A primeira grande dificuldade para a 

evolução do conceito de desenvolvimento urbano sustentável ou de cidades sustentáveis é a 

falta de diálogo entre a análise urbana e a análise ambiental, provavelmente por se 

originarem em áreas distintas do conhecimento. Outra dificuldade é o distanciamento entre 

análise social e a prática do planejamento urbano. O distanciamento entre os estudos 

urbanos e os estudos ambientais está presente sob as mais diversas formas: na mídia e na 

academia em relação ao debate entre sociedade e natureza, nas políticas públicas, nas 

práticas urbanas e nos movimentos sociais. É difícil aceitar essa situação, não tanto pelas 

alegações utilizadas sobre a inevitabilidade do avanço do processo de urbanização, mas, 
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acima de tudo, por achar que o espaço urbano constitui a materialização espacial das 

relações sociais, além de elemento transformador dessas mesmas relações (COSTA, 1999). 

A imprecisão do conceito de sustentabilidade sugere que não há hegemonia 

estabelecida entre os inúmeros discursos associados ao desenvolvimento sustentável. Em 

síntese, a luta em torno a tal representação exprime a disputa entre diferentes práticas e 

formas sociais que se pretendem compatíveis ou portadoras da sustentabilidade. 

A associação da noção de sustentabilidade ao debate sobre desenvolvimento das 

cidades tem origem nas rearticulações políticas pelas quais os atores envolvidos na 

produção do espaço urbano procuram dar legitimidade a suas perspectivas, deixando 

evidente a compatibilidade delas com os propósitos de dar durabilidade ao 

desenvolvimento, baseado com os princípios da Agenda 21. Ao mesmo tempo em que 

identificamos uma ambientalização do debate sobre políticas urbanas, observamos um 

movimento em sentido contrário, com a entrada crescente do discurso ambiental no 

tratamento das questões ambientais, seja por iniciativa de atores sociais da cidade que 

incorporam a temática ambiental, sob o argumento da substancial concentração 

populacional nas metrópoles, seja pela própria trajetória de urbanização crescente da 

carteira ambiental dos projetos do banco mundial (ACSELRAD, 1999). 

É de suma importância relacionar também a noção de sustentabilidade urbana à 

métodos de efetivação da figura cidade-empresa, que projetam na “cidade sustentável” 

alguns dos supostos atributos de atratividade de investimentos no atual contexto da 

competição global. No debate contemporâneo, encontraremos diversas articulações lógicas 

entre a reprodução das estruturas urbanas e sua base especificamente material. Destacam-se 

três representações distintas da cidade, às quais corresponderão também diferentes sentidos 

do que se pretende legitimamente capaz de dar durabilidade à integridade do urbano: 1) 

Representação tecno-material das cidades; 2) Cidade como espaço da qualidade de vida; 3) 

Cidade como espaço de legitimação das políticas urbanas (ACSELRAD, 1999). 

Com o advento do Estatuto da Cidade em 2001 surge uma nova possibilidade de 

prática, apresentando uma nova concepção de planejamento urbano, mas depende 

fundamentalmente do uso que dele fizerem as cidades. Grande parte dos instrumentos 
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depende dos Planos Diretores ou de legislação municipal especifica que aplique o 

dispositivo na cidade. Os cidadãos têm, no entanto, o direito e o dever de cobrar que seus 

governantes encarem o desafio de intervir, concretamente, sobre o território, na perspectiva 

de construir cidades mais justas e belas (SAULE JÚNIOR e ROLNIK, 2001). 

Não basta à mera adoção de um sistema democrático, devendo-se também 

dinamizar a democracia por meio dos mecanismos de participação popular. Conforme 

declara, a participação é o lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que conduz no 

pluralismo o processo político à racionalização, produz o consenso e permite concretizar, 

com legitimidade, uma política de superação e pacificação de conflitos (BONAVIDES, 

2002). 

O método utilizado nesta pesquisa será o dedutivo, pois, a partir de uma imersão 

teórica aprofundada serão retiradas as dimensões que irão sustentar a busca de dados, tendo 

no estudo de caso a possibilidade de comprovação das relações analisadas teoricamente 

(ECO, 2010). 

Analisando a efetividade das políticas públicas frente a mediação dos conflitos 

socioambientais na Ilha de Santa Catarina, além do papel do poder público, e da legislação 

ambiental e urbanística brasileira, culminou-se para uma hipótese específica, que é a 

efetividade, em determinados casos, das políticas públicas frente a mediação dos conflitos 

socioambientais envolvendo os interesses dos grandes empreendimentos turísticos na Ilha 

de Santa Catarina, a exemplo do caso do Florianópolis Village Golf Resort. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Florianópolis Village Golf Resort trata-se de um empreendimento com proposta 

de parcelamento do solo urbano para implantação de lotes comerciais e residenciais. 

Localizado no Distrito do Pântano do Sul, Município de Florianópolis/SC, sendo a área de 

propriedade da JAT Engenharia e Construções, o projeto original conta com a implantação 

de um campo de golfe, um resort e condomínios residenciais multi e unifamiliares, além 
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das demais infraestruturas que compõe um grande empreendimento turístico 

(EIA/RIMA,2010). 

A área está localizada na Bacia Hidrográfica do Pântano do Sul e está no entorno do 

Parque Municipal da Lagoa do Peri e do Parque Municipal da Lagoinha do Leste. Essas 

Unidades de Conservação estão à aproximadamente 1 km do empreendimento.  A área de 

Proteção Ambiental da Baleia Franca encontra-se na região marinha próxima e o Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro a menos de 10 km do local proposto para o 

empreendimento. 

A área de estudo está localizada em zona costeira, nas imediações da Praia do 

Pântano do Sul. O empreendimento está localizado em área urbana conforme a Lei nº 

2.193/1985 do Plano Diretor dos Balneários.  

Na área de influência direta do empreendimento ocorrem relevos associados aos 

domínios dos depósitos sedimentares quaternários onde se encontra a unidade 

geomorfológica planícies marinhas, com modelados de acumulação marinha e 

paleolagunar. 

A bacia hidrográfica do Pântano do Sul, contida no domínio morfoestrutural da 

floresta ombrófila densa, apresenta duas unidades ecológicas singulares da Ilha de Santa 

Catarina, a floresta pluvial de encosta atlântica e ecossistemas associados às planícies 

costeiras. 

Nas áreas planas da região em estudo, onde se pretende implantar o 

empreendimento, predominam solos de caráter hidromórficos, representados por areias 

quartzosas hidromórficas álicas, que possuem como material originário sedimentos 

quaternários. O solo apresentar lençol freático muito próximo à superfície na maior parte do 

ano, portanto a drenagem é imperfeita. 

O Aquífero Ilha, que ocorre nas áreas de influência do empreendimento em tela, é 

classificado como um aquífero fraturado, livre, freático, anisótropo  e heterogêneo. A 

captação de água é feita exclusivamente nas fraturas da rocha, o que faz a locação dos 

poços um trabalho de grande técnica e precisão. 
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Sítios arqueológicos encontram-se dispersos por toda a enseada, desde o início do 

sopé do Morro do Pântano, estendendo-se até a encosta do Morro da Costa de Dentro. São 

caracterizados como sítios cerâmicos, oficinas líticas, sambaquis e casas subterrâneas. 

Foram registradas noventa e três espécies de aves, trinta e cinco espécies de répteis, 

seis espécies de anfíbios, além de uma espécie de camarão de água doce, de gambá, de 

cachorro-do-mato, de morcego, de quati, de tamanduá-mirim, de lontra, de capivara e de 

tatu. 

Na área de influência direta do empreendimento ocorrem a vegetação de restinga 

arbórea, vegetação de restinga herbácea e pastagem. A história remonta ao uso intensivo 

destas áreas, principalmente depois de drenados os antigos pântanos brejosos, para 

ocupação urbana ou para pecuária. 

Os terrenos planos foram ocupados por moradias isoladas, extensas pastagens e 

algumas áreas de cultivo. No passado, a vegetação dos banhados cobria extensas áreas. 

Foram eventos decorrentes da ocupação e valorização do solo, como abertura de valas de 

drenagem e desmatamento das florestas, que converteram os terrenos alagadiços em áreas 

enxutas transformadas em pastagens.  

Em termos populacionais, Florianópolis é o segundo maior município do estado, 

contando com um total de 352.401 habitantes, segundo o censo demográfico realizado pelo 

IBGE no ano 2000. Este número implica em um aumento de 26,2% em relação à contagem 

da população de 1996.  Tais índices demonstram um crescimento significativamente 

superior do município em relação ao estado, pois para Santa Catarina foi registrado, no 

mesmo período, um aumento de 9,9%.  

O Distrito do Pântano do Sul se originou a partir da Lei Municipal nº 1.042/1966 e 

foi instalado em dezembro de 1967. Sua área é de 47,68 Km², sendo formada por Praia da 

Solidão, Praia do Saquinho, Praia do Pântano do Sul, Lagoinha do Leste, Praia do 

Matadeiro, Praia da Armação, Lagoa do Peri e Costa de Dentro. Seu limite norte é o 

Distrito do Campeche, o limite oeste é o Distrito do Ribeirão da Ilha, e a leste e ao sul é 

delimitado pelo mar. Possui uma população de 5.824 habitantes permanentes. Atualmente, 

enquanto a pesca artesanal experimenta um processo de decadência, deixando de 
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representar a principal atividade econômica da Armação e do Pântano do Sul, a 

implantação de incipiente setor receptivo turístico começa a configurar o distrito como 

destino turístico sazonal. 

Nos últimos 30 anos, o crescente e denso processo de ocupação tem gerado alguns 

impactos ambientais neste distrito, principalmente aqueles ligados ao saneamento básico, 

cujos equipamentos e processos não são adequados aos tipos de solo, relevo e forma de 

urbanização, provocando contaminações do lençol freático e dos cursos d’ água. Também é 

evidente o conflito de uso da praia, que além de suportar os restaurantes e bares, que 

imprimiram um caráter potencial de orla gastronômica, suportam a circulação e 

estacionamento de veículos de visitantes do balneário. 

A Rodovia SC-406 persiste como único eixo viário. A situação aponta para um 

crescente conflito de uso e saturação do sistema, onde a demanda por vias coletoras dos 

fluxos provindos dos demais núcleos urbanos resultará em evidente impacto na identidade 

local e na qualidade de vida dos moradores. 

O setor primário da economia do Distrito do Pântano do Sul é caracterizado pelas 

atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e à pesca, apesar de estas atividades 

estarem em acentuado declínio. A agricultura e a pecuária podem ser observadas em 

algumas propriedades apenas para fins de subsistência e nas glebas maiores como forma de 

garantir a reserva fundiária para futura expansão urbana. 

Os pescadores do distrito estão organizados na Praia da Armação e na Praia do 

Pântano do Sul. As principais espécies de pescado capturadas atualmente são a tainha, 

corvina, anchova, lula e espada, que perfazem um total aproximado de 310 toneladas ao 

ano. 

O setor terciário se revela como o mais expressivo da economia local, com 159 

estabelecimentos identificados entre o ramo de comércio varejista, imobiliárias, bares, 

restaurantes, pousadas, e serviços gerais.  

Além do sistema operacionalizado pela CASAN, existem no Distrito do Pântano do 

Sul outras iniciativas para abastecimento de água, destacando-se entre elas a da Associação 

dos Moradores do Pântano do Sul (AMPSUL), que tem como uma das principais atividades 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1573 

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

a administração do sistema de abastecimento de água para a comunidade. A associação 

utiliza os recursos hídricos do aquífero subterrâneo das dunas do Pântano do Sul e do 

manancial da antiga Lagoa das Capivaras, abastecendo a maior parte da população do 

Pântano do Sul, cerca de 80% do total do número das casas. 

Em relação ao saneamento básico, a comunidade local anseia pela instalação de um 

sistema de coleta e tratamento esgoto, que até o momento está em fase de projeto. A coleta 

de lixo é insuficiente e a coleta seletiva não atende a todas as comunidades do distrito. 

Existe também a preocupação com a futura falta d’água, já que atualmente ocorrem 

períodos de deficiência hídrica, especialmente no verão quando a demanda aumenta muito 

com o acréscimo da população em função do turismo. 

O desrespeito à legislação urbana e ambiental é evidente. Conforme relatos dos 

moradores, a ocupação irregular, a ocupação de risco e a ocupação insalubre crescem 

significativamente, assim como a especulação imobiliária. A falta de retornos, 

acostamentos, estacionamentos, calçadas e ciclovias, comprometem a mobilidade urbana, 

resultando no conflito entre pedestres, ciclistas e carros que precisam competir pelo uso do 

sistema viário. 

Dentre os principais impactos ambientais caso haja a implantação e ocupação do 

Florianópolis Village Golf Resort destacam-se: a) Intervenção em vegetação primária para 

fins que não sejam de utilidade pública; b) A inadequação de um sistema viário já saturado 

ao acréscimo de uma população de 6 mil pessoas; c) Os riscos de alagamentos e outras 

anomalias advindas da impermeabilização do terreno para a população a jusante do Rio 

Quincas Antônio; d) Os riscos de diminuição da disponibilidade hídrica com a 

impermeabilização da planície, que hoje funciona como captadora de águas para recarga do 

lençol freático, amplamente utilizado na região; e) Comprometimento da qualidade do 

lençol freático e da balneabilidade das praias adjacentes; f) A probabilidade de exposição 

dos moradores do loteamento pleiteado a alagamentos e inundações, dadas as 

características pantanosas do terreno; g) A função ecológica da planície no contexto do 

ecossistema da Ilha de Santa Catarina, inclusive com a manutenção de espécies endêmicas 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1574 

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

e ameaçadas; h) A pressão sobre a fauna aquática pela alteração dos aportes hídricos, 

sedimentares, de matéria orgânica e de nutrientes. 

A projeção destes severos impactos ambientais alarmou a comunidade local, que 

buscou resistir à ação do grupo empreendedor mobilizando a participação comunitária 

organizada, com a atuação da Associação de Moradores do Pântano do Sul e de outros 

movimentos ecológicos locais. 

O caso chamou a atenção do Ministério Público Federal (MPF), que em 2004 

impetrou uma Ação Civil Pública (ACP). O objetivo da ação é inibir a ação de qualquer 

empreendimento na planície do Pântano do Sul, a exemplo do caso do projeto da JAT 

Engenharia, o Florianópolis Village Golf Resort. A ACP busca a nulidade de registro 

imobiliário de imóvel concedido originalmente pelo Estado de Santa Catarina em terras 

devolutas da União, área de preservação permanente, ou seja, imóveis da União, com área 

total de 64316 m². O MPF exige julgamento da sentença de procedência, higidez dos 

fundamentos decisórios e modificação parcial do julgado quanto à sucumbência. A União 

ajuizou a ação contra o Estado de Santa Catarina e a empresa Pirâmide Empreendimentos, 

visando à declaração de nulidade de registro imobiliário (ACP nº 2004.72.00.015309-6/SC, 

2004). 

A pretensão da União está fundada, em resumo, nos seguintes argumentos: a) O 

Estado de Santa Catarina, por meio do extinto Instituto de Reforma Agrária de Santa 

Catarina (IRASC), foi quem concedeu o título definitivo em junho de 1970, dando origem 

ao registro imobiliário; b) O bem foi adquirido, por último, pela empresa Pirâmide 

Empreendimentos, em maio de 1976; c) É nula a transferência concedida pelo IRASC, pois 

o imóvel não era de sua propriedade; d) O imóvel é constituído totalmente de terra 

devoluta, necessária à preservação ambiental, que nunca passou ao domínio do Estado ou 

de particulares, pois está localizado em ilha marítima; e) A caracterização do imóvel como 

área de preservação permanente se deve à presença de dunas e restinga. 

Como base nisso, a União fez os seguintes pedidos: a) Restituição da área por parte 

dos atuais proprietários, consolidando-se a posse do domínio em favor da União; b) 

Anulação dos registros no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis; c) 
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Anulação das escrituras públicas registradas em abril de 1976 no 4º Ofício de Notas da 

Capital, em janeiro de 1975 no Tabelião Stavros Kotzias, em agosto de 1973 no Cartório 

Odilon Bartolomeu Vieira, e finalmente o título definitivo de concessão de terras, expedido 

pelo IRASC em junho de 1970. 

O Estado de Santa Catarina contestou alegando que a Emenda Constitucional 46/05 

retirou o suposto domínio da União da área descrita. 

A empresa Pirâmide Empreendimentos foi citada por edital. Em razão disso, foi-lhe 

nomeado curador especial, que contestou, alegando a ocorrência de prescrição, bem como a 

falta de prova de propriedade por parte da União. 

O TRF considera ilegitimidade passiva no caso. O pedido de anulação de matrícula 

de registro imobiliário enseja a citação de todos aqueles que participaram do negócio que se 

pretende anular, sob pena de ineficácia da sentença a ser proferida. 

Com efeito, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio 

necessário, em razão de dispositivo legal ou da natureza da relação jurídica, a eficácia da 

sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo. O fundamento desse 

dispositivo legal é justamente garantir a eficácia das decisões judiciais, o que não ocorrerá 

se em alguns casos, determinadas pessoas ou entes não integrarem necessariamente a 

relação processual, quer em decorrência de expressa disposição legal, quer em decorrência 

da relação de direito material. 

 Não há de falar em prescrição do direito à declaração de nulidade de registro 

imobiliário quando o objeto do pedido é ocorrência de nulidade insanável, a qual não se 

convalida. É imprescritível o direito de ação na qual se busca a decretação de nulidade de 

registros imobiliários, em consequência das nulidades de pleno direito do registro, uma vez 

provadas, invalidam-no independentemente de ação direta não passível de convalidação. 

A boa-fé dos posseiros que receberam a titularidade dominial por concessão do 

Estado não prevalece ao direito público inalienável. O reconhecimento da nulidade de 

títulos de propriedade conduz à falta de interesse processual superveniente ao INCRA para 

manejar ação de desapropriação. Postula a União o cancelamento do registro imobiliário da 
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gleba de terras situada no Distrito Pântano do Sul, além do reconhecimento da sua 

propriedade sobre elas. 

Consoante se constata dos autos, o bem foi registrado inicialmente em junho de 

1973 em nome de Walter José Lapa, tendo como transmitente o Instituto de Reforma 

Agrária do Estado de Santa Catarina (IRASC), a título de concessão de terras. 

A União alega que a transcrição imobiliária efetuada a partir da concessão das terras 

pelo IRASC é nula, posto que a propriedade do bem não era do Estado de Santa Catarina, 

mas sua, nos termos do artigo 20 da Constituição Federal. Argumenta que se trata de terra 

devoluta indispensável à preservação ambiental, além de estar localizada em ilha costeira. 

A procedência do pedido da União depende da constatação de se tratar o imóvel 

bem público em área de preservação permanente e terrenos de marinha. Pretendendo-se 

anular transcrição imobiliária ocorrida em 1973, impõe-se analisar a titularidade do bem à 

época. 

 Para tanto, fez-se uma breve incursão na história da propriedade de terras no Brasil. 

De fato, com o descobrimento, as terras situadas no Brasil passaram ao domínio do Estado, 

sendo consideradas públicas e pertencentes a Portugal. Passado o período de tentativa de 

distribuição por meio das capitanias hereditárias e concessão de sesmarias, as terras 

passaram a ser ocupadas em regime de mera posse até a edição da Lei de Terras (Lei nº 

601/1850). 

A Lei de Terras foi publicada com o objetivo de regularizar a situação das terras 

públicas, evitar abusos no apossamento e legitimar as ocupações. O critério para a 

aquisição da propriedade era a efetiva ocupação e cultivo das terras. A lei proibiu o 

apossamento de novas terras e a aquisição de terras devolutas por outro título que não o de 

compra, exceto nas zonas de fronteira com outros países. Trouxe a norma, ainda, o conceito 

de terras devolutas, como sendo terras vagas, abandonadas, não utilizadas pelo Estado ou 

por particulares, mas pertencentes ao patrimônio público. 

A Constituição de 1891, ao instituir a Federação, transferiu as terras devolutas aos 

Estados, reservando à União somente aquelas necessárias à defesa das fronteiras, 

fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. 
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Note-se que a Lei de Terras e a Constituição Federal de 1891 não fizeram referência 

à propriedade das ilhas. Foi somente com as Constituições de 1934, 1937 e 1946 que houve 

menção a elas, tratando, todavia, apenas das ilhas fluviais e lacustres. 

No entanto, o Decreto-Lei nº 710/1938, ao tratar das atribuições da Diretoria do 

Domínio da União do Tesouro Nacional, dispôs sobre os bens de seu domínio, nos 

seguintes termos: a) Os mares territoriais, incluídos os portos, baías e enseadas, além dos 

rios, lagos e lagoas que sirvam de limite entre o Brasil e países estrangeiros; b) Os terrenos 

de marinha e seus acrescidos, os terrenos de mangue e das ilhas situadas nos mares 

territoriais ou não, que não estejam incorporados ao patrimônio dos estados ou municípios, 

os terrenos de aluvião formados em frente aos de marinha e outros pertencentes à União e 

as ilhas situadas em rios que limitam o Brasil. 

Em setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 9.760/1946 também dispôs sobre os bens da 

União em seu artigo 1º, incluindo entre os bens imóveis da União as ilhas situadas nos 

mares territoriais ou não, se por qualquer título legítimo não pertencerem aos estados, 

municípios ou particulares. 

Por fim, a Constituição Federal de 1988, no artigo 20, delimitou os bens da União 

do seguinte modo: a) Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 

b) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 

militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; c) 

Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um estado, ou sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; d) As 

ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as 

ilhas oceânicas e as costeiras. 

Com a edição da Emenda Constitucional 46/05, as ilhas fluviais e lacustres nas 

zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, 

excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 

serviço público e a unidade ambiental federal. 
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A Constituição Federal de 1988 incluiu entre os bens da União as ilhas. Diante 

disso, a jurisprudência passou a entender que a aquisição de imóveis nelas situados só seria 

possível se cumpridos os requisitos na vigência da Constituição Federal de 1967, posto que 

a sentença de usucapião tenha natureza meramente declaratória. 

A questão é saber se poderia o IRASC transferir as terras para o setor privado. Para 

tanto, é necessário estabelecer a titularidade das ilhas em 1970. 

As ilhas costeiras se incluem entre os bens da União, não podendo ser parceladas, 

nem transferidas para os estados, municípios ou particulares, pelos meios regulares de 

direito, já que as terras públicas dominicais não são insuscetíveis de alienação, sendo elas, 

ao revés, vocacionadas à passagem do patrimônio público para o patrimônio privado, como 

um imperativo de progresso.  

Uma fração das terras públicas federais, na Ilha do Cardoso foi adquirida não 

apenas por particulares, mas também pelo estado e pelo município, não só pelo efeito de 

leis que tenham assim disposto, mas ainda em decorrência de atos jurídicos aptos a 

produzirem tal consequência, segundo a ordem então vigente. 

A CF/1988, no artigo 26, definiu que as ilhas oceânicas e costeiras poderiam estar 

sob o domínio dos estados, após haver incluído, expressamente, entre os bens da União no 

artigo 20 as ilhas oceânicas e costeiras. 

O aparente conflito jurídico estabelecido é esclarecido nos detalhes do artigo 20, 

referindo-se às ilhas oceânicas como um todo, conferindo à União a titularidade de seu 

domínio, enquanto o artigo 26, por mencionar parcelas dos ditos bens, há de ser entendido 

como alusivo às porções adquiridas por estes pelos meios regulares de direito. 

Com esse julgamento o Supremo modificou seu entendimento acerca da titularidade 

das ilhas, esclarecendo que a Constituição de 1967 permitia duas teses interpretativas, e que 

o Supremo havia abonado aquela considerada mais consentânea com o sistema jurídico. 

A Constituição de 1988 observou a distinção que o acórdão fizera entre ilhas 

oceânicas e ilhas costeiras, mas liquidou o assunto por inteiro, dizendo que umas e outras 
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pertencem naturalmente à União, a menos que outra forma de domínio ali se possa 

demonstrar, seja do Estado, seja do Município, seja do particular. 

Conclui-se que a área é de propriedade da União, não havendo prova alguma de que 

a titularidade das terras tenha sido transferida por ela ao Estado de Santa Catarina, a 

legitimar o registro imobiliário levado a efeito pelo Instituto de Reforma Agrária de Santa 

Catarina (IRASC). 

Além disso, o Código Florestal de 1965, vigente à época, expressamente excluía da 

distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de reforma 

agrária, as áreas florestadas de preservação permanente. O objetivo precípuo da distribuição 

de terras efetivadas pelo IRASC, criado pela Lei Estadual nº 2.939/1961, era a distribuição 

de terras a posseiros agricultores. 

Utilizando-se dos mesmos critérios adotados pela SPU para identificação de 

terrenos de marinha e acrescidos, identificou-se como de domínio da União uma área 

adicional de 85 hectares, que foi ignorada no levantamento preliminar apresentado pela 

SPU ao MPF. Se forem consideradas as áreas de bens de uso comum, a área de domínio da 

União a oeste da SC-406 possui 124 hectares. 

No que tange esta análise, a União busca a condenação dos atuais proprietários da 

área, a restituição imediata do bem ora reivindicado, consolidando-se a posse e o domínio 

em favor da União, a condenação dos requeridos à promoção do desfazimento das 

construções e benfeitorias existentes no imóvel e a averbação no registro do Cartório do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis referente à solicitação de declaração de 

nulidade dos documentos, além do pagamento dos honorários periciais adiantados pela 

União nos autos do processo. 

Em dezembro de 2012 a FLORAM deliberou uma resolução por via da sua Câmara 

Técnica Ambiental, em complementação da proposta apresentada em junho de 2012 à 

Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), apoiando a criação de um parque ambiental 

na área objeto do empreendimento. A proposta do parque já contava com o compromisso 

político por parte da PMF, de acordo com uma consulta feita pela Federação de Entidades 

Ecologistas de Santa Catarina (LOPES, 2016). 
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Diante da posição já externada pela FLORAM em favor da criação de um parque 

ambiental, a PMF deveria dar continuidade a tramitação do projeto e cumprir o que 

prometeu, decretando a criação da unidade de conservação, porém o atual plano diretor 

aprovou na região objeto deste empreendimento uma área de urbanização especial (AUE), 

cabendo uma operação urbana consorciada (OUC). 

 

CONCLUSÃO 

 

Historicamente os recursos naturais estiveram ligados ao desenvolvimento econômico 

global, servindo de combustível para sustentar esse crescimento. É preciso equilibrar a 

relação entre a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico, para que as 

próximas gerações não paguem, até mesmo com a vida, pelos erros decorrentes do mau uso 

de tais recursos. 

Os estudo do Florianópolis Village Golf Resort mostra que, embora exista uma lógica 

dominante do capital imobiliário, que pretende garantir a efetivação dos grandes 

empreendimentos turísticos promotores de impactos socioambientais em detrimento do 

cumprimento da legislação, a evolução do debate acerca destes projetos sustados mostrou a 

importância da participação popular para que se obtenha êxito no cumprimento da 

legislação ambiental e da legislação urbanística brasileira, na preservação ambiental e na 

distribuição equitativa dos recursos.          

Assim, tem sido fundamental a atuação dos movimentos ambientalistas e do 

Ministério Público Federal, que através da Lei da Ação Civil Pública, importante 

instrumento de controle dos impactos socioambientais, forçou diversos empreendimentos a 

adequarem-se a uma lógica inversa. Os interesses impactantes dos grandes 

empreendimentos têm sido colocados em segundo plano, garantindo assim a eficácia da 

legislação, que busca garantir a conservação socioambiental na Ilha de Santa Catarina. 

Como pudemos constatar, a concepção de turismo considerada pelo empreendedor 

tem como objetivo a substituição gradativa da hegemonia do uso público do espaço por 

outra hegemonia de uma camada mais rica, de classe alta ou pelo menos média alta, e 
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também por um turista de consumo mais exigente. Assim, tornou-se importante que os 

efeitos e riscos do investimento sobre a população fossem esclarecidos. 

É nítida a falta de fiscalização do Plano Diretor Municipal, adequando-se a interesses 

do empreendimento e alterando o zoneamento em detrimento do capital privado. Os Planos 

Diretores acabam, muitas vezes, não garantindo a preservação dos recursos naturais. 

Além da falha de fiscalização, algumas leis são pouco eficazes, como a Lei de Crimes 

Ambientais, que obriga a reparação dos danos ambientais cometidos e estabelece punições 

para os degradadores. Os danos ambientais irreversíveis e as punições previstas são multas 

que representam um percentual irrisório frente o capital do empreendedor, além de penas 

leves que dificilmente se concretizam. 

Assim pode-se concluir que: 1) a legislação ambiental e a urbanística no Brasil 

encontram-se historicamente na vanguarda jurídica mundial com a inserção de princípios 

do direito ambiental e urbanístico em suas normas antes mesmo de eles se popularizarem 

no debate internacional, porém muitas vezes esbarram em interesses políticos e econômicos 

minimizando a sua efetividade; 2) importantes instrumentos como o licenciamento 

ambiental e o EIA/RIMA, objetivando garantir a preservação ambiental e cultural estão 

consagrados na Política Nacional do Meio Ambiente; 3) o MPF, com o advento da Lei da 

Ação Civil Pública, apresenta-se como um importante ator social na fiscalização e 

preservação dos recursos patrimoniais ambientais e culturais; 4) existe uma tendência à 

efetivação dos interesses dos grandes empreendimentos turísticos na capital catarinense, 

afrontando princípios do direito ambiental, as legislações ambiental e urbanística, 

impactando de forma irreversível o meio ambiente; 5) nem sempre os interesses dos 

grandes empreendimentos turísticos são efetivados, por conta de forte atuação dos 

movimentos ambientalistas na Ilha de Santa Catarina; 6) os grandes empreendimentos 

turísticos ocupam áreas protegidas com a legitimação do Poder Público.  

Contudo, realça-se que desvendar as ações danosas ao meio ambiente, provocadas por 

parte dos grandes empreendimentos turísticos e do poder público, não é suficiente. 

Principalmente se esses dados não forem divulgados e discutidos amplamente junto a todas 

as comunidades envolvidas. Isso, para que, pela participação e pelo controle efetivo 
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exercido pelas comunidades, seja possível aglutinarem-se forças suficientes para exigir 

responsabilidade do poder público na criação e no cumprimento das leis que têm por 

objetivo garantir a qualidade de vida da população. 

Pretende-se, com o esta pesquisa, contribuir com os debates sobre os rumos 

socioambientais da ocupação territorial de uma cidade como Florianópolis, em uma ilha 

como a de Santa Catarina, exemplo típico do atual modo de urbanização do litoral 

brasileiro. 
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PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS NOS PROCESOS DE DISCUSSÃO NO 

CONTROLE SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO 

COREDE MISSÕES E SEUS COMUDES 

 

PARTICIPATION OF THE COUNCILS IN THE PROCESSES OF DISCUSSION IN 

THE SOCIAL CONTROL OF REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF COREDE 

MISSÕES AND THEIR COMUDES 

 

Sérgio Luís Allebrandt60 

Taciana Angélica Moraes Ribas61 

Roseli Fistarol Krüger62 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: O objetivo deste artigo foi compreender como ocorre o controle social no 

desenvolvimento regional à luz da gestão social, por meio da análise dos processos de 

discussão no Conselho Regional de Desenvolvimento do Corede Missões e seus respectivos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento – Comudes, no noroeste do Rio Grande do 

Sul/Brasil. Aplicou-se entrevistas com roteiro semiestruturado – elaborado a partir de 

categorias e critérios de análise ancorados nos conceitos de cidadania deliberativa, gestão 

social e controle social – a agentes públicos e atores sociais. O estudo adota o paradigma da 

teoria crítica e para a análise dos dados coletados valeu-se da Hermenêutica de 

Profundidade (HP). A observação não participante orientou a presença em reuniões, 

assembleias e fóruns realizados na região. Constatou-se que os processos de discussão 

acerca do desenvolvimento regional ocorrem nos conselhos municipais, de modo que 

atende aos critérios estudados, no entanto, não em sua totalidade, pois ainda são muitos os 

avanços a serem permeados, pois estas discussões na sua maioria ainda estão restritas ao 

período que compreende as definições dos recursos públicos para a Consulta Popular do 

Estado, em que o governo destina um valor para os Coredes, em que, por meio dos 

Comudes se define as prioridades que irão receber determinados recursos. 

 

Palavras-chave: Categorias. Critérios. Processos de Discussão. Controle Social. 

Desenvolvimento Regional. 
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Abstract: The paper aims to understand how social control in regional development occurs 

in the light of social management, by analyzing the discussion processes in the Regional 

Development Council of Corede Missões as well as their respective City Councils of 

Development (Comudes), in the northwestern Rio Grande do Sul/ Brazil. Interviews with 

semi-structured script - based on categories and analysis criteria founded in the concepts of 

deliberative citizenship, social management and social control -, were applied to public 

agents and social actors. The study applies the paradigm of critical theory and for the data 

analysis was used the Depth Hermeneutics. The non-participant observation guided the 

presence in meetings, assemblies and forums held in the region. It was found that the 

processes of discussion about regional development occur in the city councils, which meets 

the criteria studied but not totally, due to there are still many advances to be achieved. 

These discussions are still mostly restricted to the period that includes the definitions of 

public resources for the Popular Consultation of the State, in which the government assigns 

a value for Coredes, in which, through the Comudes, defines the priorities that will receive 

the resources. 

 

 

Keywords: Categories. Criteria. Discussion Processes. Social Control. Regional 

development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo aborda sobre os processos de discussão na perspectiva dos agentes 

públicos e atores sociais no desenvolvimento regional tendo por base os conceitos de 

controle social à luz gestão social63.  

Os processos de discussão abordados neste artigo é uma das categorias que faz parte 

da matriz de categorias e critérios de análise que nortearam estudos anteriores dos grupos 

de Pesquisadores em Gestão Social (PEGS - FGV/RJ) e Grupo Interdisciplinar de Estudos 

em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania (GPDeC –

PPGDR/Unijuí/RS). Essas categorias foram elaboradas a partir do conceito de Cidadania 

Deliberativa (Tenório, 2008) e foram estabelecidas para fazer a análise da participação da 

                                                 
63 O artigo é um recorte parcial dos resultados da Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional de 

autoria da Taciana Angélica Moraes Ribas, no âmbito do Projeto de Pesquisa “Controle Social do 

Desenvolvimento Regional no Noroeste Gaúcho” desenvolvido pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos em 

Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania (GPDeC) do PPGDR/Unijuí. Este 

Projeto, por sua vez, integra o Projeto Rede “Gestão Social e Cidadania: o controle social do desenvolvimento 

regional”, coordenado pelo Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS) da Ebape/FGV, com participação 

de diversos programas de universidades nacionais e latino-americanas, executado com apoio da CAPES - 

Edital Pro-Integração 55/2013. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1586 

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

sociedade por meio do controle social nas decisões do gestor público, com vista ao 

desenvolvimento regional. 

Sobre os processos de discussão se verifica que são fundamentais nos 

procedimentos decisórios desenvolvidos nas esferas públicas ou na condução de políticas 

públicas. A discussão constitui o diálogo que verbaliza a compreensão que cada um tem a 

finalidade de contribuir na avaliação dos processos em questão (Villela, 2012, p. 40). 

Sobre a gestão social e controle social, sabe-se que estas teorias estão imbricadas no 

conceito da cidadania deliberativa, de modo que é pertinente que se olhe os processos de 

discussões por meio destas teorias – as de gestão social e controle social, para analisar se 

corroboram para o desenvolvimento regional de modo que se tenha o cidadão como 

protagonista nos espaços de poder e decisão quando da implementação das políticas 

públicas e aplicação do recurso público. 

Entende-se que a participação efetiva da sociedade é de fundamental importâncias 

nos processos de decisão acerca da implementação de políticas públicas que visem o 

desenvolvimento, seja local, regional ou territorial, uma vez que o sujeito poderá apontar 

com mais propriedade, quais são as demandas que realmente farão a diferenças para a 

coletividade, resultando na melhoria de qualidade de vida de todos. 

Assim, este artigo, para melhor entendimento da temática, está organizado, além 

desta introdução, trás a revisão de literatura abordando os conceitos teóricos que nortearam 

a pesquisa, seguido da metodologia que trata dos procedimentos metodológicos, seguido da 

discussão e resultados em que se faz uma análise dos dados coletados, buscando fazer um 

diálogo com o referencial teórico e a visão empírica; e, finaliza-se com a conclusão e 

referências. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A gestão e controle social no desenvolvimento regional 

A sociedade humana vem passando ao longo dos séculos por várias transformações 

no que tange à concepção de ser cidadão, dotado de direitos e deveres, na busca incessante 

de ser sujeito capaz de participar das decisões que possam acarretar na melhoria de 

qualidade de vida de todos, de forma que o coletivo esteja incluso no processo de 

democratização dos bens comuns, como acesso à educação, saúde, moradia, lazer, entre 

outros. 

A gestão e controle social, são duas teorias que colocam o indivíduo/sociedade, no 

cerne das discussões acerca das políticas públicas que visem o desenvolvimento regional de 

forma harmônica e sustentável. 

Neste sentido, a gestão social “está abarcada na compreensão na qual a sociedade 

passa a figurar como foco principal nas relações com os demais segmentos”, 

(ALLEBRANDT 2012b, p. 158), tornando-se protagonista corresponsável, sendo parte 

privilegiada neste processo de articulação de igualdade e empoderamento 

(ALLEBRANDT, 2012a). Com isto, se entende a gestão social como a tomada de decisão 

coletiva, sem coerção, baseada na transparência e inteligibilidade, promovendo 

emancipação da sociedade (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011; CANÇADO, 2011). 

Na concepção de França Filho (2008), o conceito de gestão social deve determinar 

dois níveis de análise: um voltado à gestão social no conjunto dos problemas da sociedade 

(nível societário), relacionado ao atendimento de demandas das necessidades sociais, e 

outro, relativo à particularidade específica de gestão (nível organizacional) que tange a 

racionalidade, contrapondo as lógicas instrumentais a lógicas substantivas, com valores 

sociais, políticos, culturais ou ecológicos. 

Para Tenório (2008, p. 40), “no início dos anos 90, o tema gestão social era voltado 

a políticas públicas compensatórias: gestão de políticas sociais, de organizações do terceiro 

setor, de combate à pobreza e até ambiental”. No entanto, agora aponta as discussões para a 

possibilidade de uma gestão democrática, participativa, quer na formulação de políticas 
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públicas, quer nas relações de caráter produtivo, na qual o processo gerencial se dá a partir 

do diálogo, em que a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes/atores da 

ação (TENÓRIO, 2008). 

Desta maneira, a gestão social pode e deve ser usada como um instrumento de 

controle público sobre as políticas e os recursos investidos em ações, bem como pode ser 

usada como um instrumento que leva ao empoderamento da sociedade através de processos 

de aprendizagem, acesso à informação, ações de capacitações relacionadas, delegação de 

agentes do território e as competências à gestão dessas políticas. 

Acerca do controle social, este tem sido alvo de discussão sobre a importância da 

participação da sociedade nas deliberações e definições das políticas públicas. Entende-se 

que o controle social são ações oportunizadas de forma individual ou coletivamente por 

indivíduos da sociedade, organizados por meio de entidades que tenham como foco 

promover a cidadania, fiscalizando, vigiando, examinando, discutindo e propondo políticas 

públicas (SIRAQUE, 2009). 

Para Tenório (2012), quando a sociedade se posiciona perante os atos provenientes 

dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, isso indica que os sujeitos estão atentos ao 

que está acontecendo, de modo que se percebe assim, o controle social, onde para ele, não 

pode ser de cima para baixo e sim de baixo para cima, ou seja, a sociedade controlando o 

Estado e não vice versa. 

O controle social está alicerçado no ambiente dos instrumentos que orientam a 

participação da sociedade no contexto de aplicação de recursos, a fim de proporcionar mais 

qualidade de vida a todos, oportunizando a sociedade a exercer sua cidadania, a partir da 

percepção de seus direitos e deveres. 

Assim, o controle social aliado à gestão social, aponta para uma necessidade acerca 

da efetivação da democracia e o combate efetivo à corrupção. Os conselhos gestores de 

políticas públicas, como os Comudes e Coredes, são meios para a realização deste controle 

social, e fortalecem as instituições democráticas intermediárias ao mesmo tempo que coloca 

a sociedade no cerne das discussões sobre as ações que possam acarretar no 

desenvolvimento e na qualidade de vida dos cidadãos. 
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Os conselhos têm sido tema de inúmeros estudos (ALLEBRANDT, 2002, 2006, 

2010; FRITZEN, HINNAH, RIBAS, 2017) que evidenciam avanços, porém indicam que 

eles ainda não realizam plenamente esse papel -de interlocutor entre a sociedade e estado, 

de modo que precisam ser fortalecidos e entendidos como um instrumento do controle 

social. 

Quando se fala em desenvolvimento de modo geral, se agregam todas as 

ações/anseios/desejos que envolvam a sociedade aliada ao seu bem-estar e à melhoria na 

qualidade de vida, o que incluem as questões de saúde, educação, moradia, infraestrutura, 

acessibilidade, lazer, geração de emprego e renda, o que leva a analisar que estas são 

questões globais, ou seja, locais, regionais ou territoriais. 

Neste sentido, pode-se pensar em um conceito basilar de desenvolvimento aplicável 

a local, regional e territorial, pois na medida em que se pensa em políticas locais, também 

está se pensando em políticas regionais e territoriais. 

Portanto, para ocorrer o desenvolvimento, deve haver uma mudança efetiva com um 

olhar a partir do conceito mais voltado à gestão e controle social. Neste contexto, no 

processo do desenvolvimento regional, a partir da descentralização do estado, que antes 

privilegiava a individualidade, passa-se a fomentar a necessidade de desenvolvimento 

político social que possa acontecer junto com a sociedade, que já não é vista apenas como 

um dado, e sim, passa a ser protagonista nos processos decisórios.  

A categoria Processos de Discussão e seus critérios 

A categoria dos processos de discussão tem sua importância, pois serve de base 

para as discussões nos processos decisórios desenvolvidos na esfera pública (Villela, 2012), 

buscando o entendimento num contexto cidadão (Allebrandt, 2016). A discussão estabelece 

a interlocução que possibilita a compreensão que cada um tem do objeto de análise, uma 

vez que, 

[...] a objetividade de cada intervenção depende do mundo vivido de cada 

interventor na discussão, pois cada um tem um olhar sobre o mundo, ou seja, uma 

verdade. No entanto, no processo de exposição das ideias, cada participante passa 

a formar uma compreensão de suas realidades (intersubjetividade), resultando em 

um processo de aprendizado, que tem como fim o aporte de soluções aos 
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problemas discutidos e de suas justificativas quanto às suas escolhas feitas [...] 

(ALLEBRANDT, 2016, p. 46). 

O intuito desta categoria é apontar como se dá o processo decisório na interlocução 

entre os atores envolvidos nas práticas desenvolvidas nos espaços dos Comudes - 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento que estão inseridos no Corede Missões. Os 

conselhos são entendidos como espaços de discussão e deliberação em que pressupõe a 

igualdade de direitos e possibilita a consonância dos atores envolvidos com os governantes. 

No processo de discussão, cada cidadão é capaz de expor suas ideias, 

transformando-as em pautas que poderão ser analisadas, “resultando em um processo de 

aprendizado, que tem como fim o aporte de soluções aos problemas discutidos e de suas 

justificativas quanto às suas escolhas” (ALLEBRANDT, 2016, p. 46). 

Assim, no capítulo que trata das discussões e resultados, aborda-se de forma mais 

completa acerca desta categoria e seus critérios de análise. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa está embasada no conceito da teoria crítica, pois busca investigar o 

que ocorre nos grupos e instituições relacionando as ações humanas com a cultura e as 

estruturas sociais e políticas, visando compreender como as redes de poder são produzidas, 

mediadas e transformadas (ALVES-MAZZOTTI, 1998; ALEBRANDT, 2010). Esta 

possibilidade de olhar pelo enfoque da Teoria Crítica se dá, pois esta enfatiza o papel da 

ciência na transformação da sociedade cuja abordagem é essencialmente relacional.  

A hermenêutica de profundidade (HP), proposta por Thompson (2011) foi utilizada 

para nortear este estudo no que tange ao referencial metodológico, pois esta sugere que o 

quotidiano e os ditos dos diferentes sujeitos são importantes. No entanto, o autor orienta 

que não basta fazer a interpretação da doxa (opiniões, crenças e compreensões que são 

sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo social), como se isso fosse 

o estudo das formas simbólicas.  
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Assim, a HP propõe fazer uma ruptura metodológica com a hermenêutica da vida 

quotidiana, ir para outro nível de análise, pois as formas simbólicas são também 

construções estruturadas de maneiras definidas e que estão inseridas em condições sociais e 

históricas específicas.  

Thompson (2011) define três fases dentro do enfoque da HP: análise sócio-

histórica, análise discursiva e interpretação/reinterpretação, porém alerta que a maneira de 

aplicação e os instrumentos são da escolha dos pesquisadores. A 

interpretação/reinterpretação é um processo de síntese criativa, pois envolve a construção 

ativa do sentido (do que é retratado ou referido), por meio de um processo contínuo de 

interpretação que procura juntar os resultados da análise sócio-histórica e discursiva, 

indicando como o sentido das formas simbólicas serve para determinar e sustentar relações. 

Esta metodologia, consente a interlocução de diferentes métodos em diferentes 

estágios do processo de pesquisa, de modo que proporciona um estudo qualitativo no 

âmbito do controle social do desenvolvimento regional, que, pela especificidade e 

complexidade das ações no noroeste gaúcho, infere diferentes níveis de articulação de 

instituições e da sociedade civil, além da produção de discursos em geral e documentos 

legais em particular, atendendo as peculiaridades da região no que se refere às políticas 

públicas.   

Os procedimentos metodológicos utilizados foram a análise documental, a 

observação não participante e a realização de entrevistas com base em roteiro 

semiestruturado. A categoria analítica abordada neste artigo foi a que versa sobre o 

processo de discussão que está apoiada por sete critérios: canais de difusão; qualidade da 

informação; espaços de transversalidade; pluralidade do grupo promotor; órgãos existentes; 

órgão de acompanhamento; e, relação com outros processos participativos. 
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Quadro 1: Critérios de Análise da Categoria Processo de discussão 
Categoria Processo de discussão 

Critério de Análise Questões para orientar as entrevistas 

Canais de Difusão: existência e utilização de 

canais adequados ao acesso à informação para a 

mobilização dos potenciais participantes. 

 

01. Quais os canais são utilizados para a divulgação e 

chamamento para os processos de discussão? 

 

Qualidade da Informação: diversidade, clareza 

e utilidade da informação proporcionada aos 

atores envolvidos. 

02. As informações apresentadas são claras, objetivas e de 

fácil interpretação?  

03. As informações são pertinentes e apresentadas no 

momento oportuno? 

04. Os temas relevantes para discussão têm ligação com as 

demandas da população? Ou provém das instituições 

representadas? 

05. Existe algum meio de divulgação das atas e ações dos 

Conselhos? 

 Espaços de transversalidade: espaços que 

atravessam setores com o intuito de integrar 

diferentes pontos de vista. 

06. Além de COMUDE e/ou COREDE, conhece alguma 

instituição que atue de forma semelhante? 

Pluralidade do Grupo promotor: 

compartilhamento da liderança a fim de reunir 

diferentes potenciais atores. 

07. Os temas passam por processo de discussão além do 

espaço do Conselho? 

08. O Conselho dispõe de grupos de trabalho setoriais? 

 

Órgãos existentes: uso de órgãos e estruturas já 

existentes, evitando a duplicação das estruturas. 

09. O Conselho utiliza alguma estrutura existente 
para o seu funcionamento? Isso contribui ou limita a 
atuação do Conselho? 

Órgão de acompanhamento existência de um 

órgão que faça o acompanhamento de todo o 

processo, desde a sua elaboração até a 

implementação, garantindo a coerência e a 

fidelidade ao que foi delibera de forma 

participativa. 

10. Há órgãos de acompanhamento no processo d 

discussões das políticas públicas? 

Relação com outros processos participativos: 

interação com outros sistemas participativos já 

existentes na região. 

11. As ações e decisões do Conselho são repassadas para 

outras instâncias participativas? 

12.  O Conselho tem influência sobre os processos de 

participação popular (Conferências, Consultas, Audiências) 

que ocorrem no município/região? De que forma ocorre? 

  Fonte: elaboração dos autores com base na matriz de categorias de Tenório (2007) e do 

GPDeC (2016). 

A pesquisa teve como lócus os 25 municípios que integram o Corede Missões: 

Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Entre-ijuís, Eugênio de Castro, 

Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, 

Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São 

Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do 

Butiá, Sete de Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões. A região possui uma população 

de 251.709 habitantes (2015) numa área de 12.855,5 km² (FEE-Dados, 2017).  
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Foram entrevistados 24 representantes de Comudes, um representante do Corede e 

vinte representantes do poder executivo municipal e 20 representantes do poder executivo. 

As entrevistas foram realizadas com base em roteiro semiestruturado (Quadro 1).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este artigo centrou a análise na categoria processo de discussão e seus critérios de 

análise (canais de difusão, qualidade da informação, espaços de transversalidade, 

pluralidade do grupo promotor, órgãos existentes, órgão de acompanhamento e Relação 

com outros espaços participativos), utilizados para compreender as dinâmicas de controle 

da sociedade sobre o desenvolvimento regional, no âmbito dos Comudes do Corede 

Missões, no Rio Grande do Sul. É necessário referir que esta categoria é a primeira de uma 

matriz que contém mais seis categorias e critérios que não foram abordadas no escopo deste 

estudo, mas que fizeram parte da pesquisa realizada que deu origem a este artigo.    

 A categoria dos Processos de Discussão pressupõe igualdade de direitos e é 

entendido como um espaço intersubjetivo e comunicativo que possibilita o entendimento 

dos atores sociais envolvidos (TENÓRIO, 2008).  

Sobre o critério dos Canais de Difusão, entende-se ser desta forma que a sociedade 

toma conhecimento das informações das atividades do Estado, sendo que estas atividades 

são ações condizentes aos direitos sociais. Existem vários canais de difusão de informações 

disponíveis, os principais meios são: rádio, jornal, ofício, internet, veículo de som, 

correspondência, convite impresso, convite pessoal, telefone, etc. (RIBAS, 2017).  

Verificou-se nos Comudes a existência de canais adequados para o acesso a 

informação, para a mobilização, na perspectiva da participação popular. 

Os tipos de canais utilizados, nas mídias em geral, o rádio foi o principal 

mecanismo para difusão das informações para a sociedade, onde grande parte deste são de 

abrangência local, seguido dos jornais e do contato telefônico, como pode ser observado na 

resposta (C04): “normalmente nosso maior veículo de comunicação é a rádio, a gente usa 
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todos os espaços que a gente pode, nós temos a rádio comunitária aqui que nos cede espaço 

a todo momento [...] (C04)”. 

Estes municípios possuem características especificas, haja visto que são locais de 

grande extensão rural, onde a distância entre uma residência e outra não são facilitadores, o 

que dificulta a comunicação e potencialização da participação e o rádio acaba sendo um 

importante Canal de Difusão de informações. 

Evidencia-se, que o rádio é um viés importante para a divulgação. Entretanto, 

muitos municípios não deixam de usar o jornal, em publicação regional ou local, “nós 

temos um acolhimento muito bom por parte da imprensa, falada, escrita [...], a gente 

elabora matérias, envia convites [...]” (C25). 

Estes canais facilitam que a informação se propague de forma mais rápida e 

acessível, e quanto mais canais de difusão, melhor a intensidade da ação. São ainda 

utilizados outros instrumentos de comunicação, como, "som de rua" através de veículos que 

circulam nas ruas, como carro e moto. Ressaltando que, no geral, existem alguns novos 

mecanismos que facilitam o alastramento da informação, como a rede mundial de 

computadores, “[...] a internet [...] facebook, por exemplo [...]” (C01). 

Constatou-se que o uso da internet, ainda é uma dificuldade, a exemplo do ocorrido 

no ano de 2016, quando houve a votação da Consulta Popular, que mudou o método de 

votação de cédula para sistema online e off-line. A maioria demonstrou que por conta disto, 

tiveram uma grande redução do número de votantes durante o processo da CP. 

A maioria dos Comudes continuam a optar pelo método antigo de propagação da 

informação, que além do rádio e jornal é comumente utilizado o convite pessoal, chamado 

de convite "corpo a corpo". Estes convites muitas vezes são entregues pelas agentes de 

saúde, a cada família em suas residências, o que é de extrema relevância em se tratando da 

valorização da participação cidadã: “Aqui mais é o corpo a corpo, o telefone, porque nós 

temos uma rádio comunitária que só pega aqui no centro, não pega no interior, então, mais 

o corpo a corpo e o telefone, outros meios não se usa” (C14). 

No que diz respeito aos canais de difusão, verificou-se que os Conselhos buscam 

sempre fazer uma interlocução com a sociedade, principalmente acerca dos assuntos que 
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envolvem a Consulta Popular, uma vez que este é o maior envolvimento dos Comudes em 

relação ao processo participativo de desenvolvimento que ocorre no Corede Missões. 

Como se constatou vários meios de comunicação são utilizados para colocar a 

sociedade a par dos acontecimentos, no entanto, percebe-se que ainda é necessário que haja 

uma educação participativa na população para que esse movimento democrático passe a ter 

maior visibilidade e consequentemente, tenha uma maior participação, uma vez que, de 

modo geral, se falou que por mais que se difunda a temática, ainda assim, a participação 

cidadã ocorre de maneira tímida. 

Sendo assim, este critério é de extrema importância, pois a comunicação unifica as 

relações entre a população e o Estado, de modo a compartilhar interesses para o bem 

comum de todos, considerando o acesso a informação, a transparências das ações, bem 

como, a efetivação das políticas públicas em prol aos direitos do povo. 

Sobre o segundo critério desta categoria; qualidade da informação ele é primordial 

tanto para o poder público como para a sociedade. Esta qualidade deve ser adequada para 

atender as necessidades da coletividade e na capacidade de satisfazer as demandas 

especificas e sugerida. Este critério serve para verificar a clareza e a utilidade das 

informações passadas aos atores que estão envolvidos nos processos participativos. 

Conforme relato da grande maioria dos representantes dos Comudes, a qualidade da 

informação é satisfatória, na medida em que, as informações abordadas nas reuniões, são 

claras e objetivas e de fácil interpretação, utilizando uma “linguagem acessível e diálogo 

simples [...]”. (C23) 

Evidencia-se que a recepção e emissão das informações têm coerência para a 

sociedade, propiciando uma melhor compreensão para os atores, bem como facilitando o 

entendimento do que se está apresentando, discutido ou deliberado. “Nós sempre 

procuramos traduzir para a sociedade, para que o entendimento seja comum para todos 

[...]” (C15). 

Deste modo, alguns conselhos têm trabalhado com instrumentos tecnológicos que 

facilitam a comunicação, colaborando para que aconteça o diálogo com a sociedade, para 

que estes tenham clareza e que os objetivos que estão sendo apresentados sejam 
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assimilados por todos, servindo-se, por exemplo, de equipamentos multimídia para 

apresentação de slides: “A gente utiliza muito o sistema do data show, slides. Então a gente 

procura dar um impresso e paralelamente a gente procura dar a informação toda, através de 

comunicação via data show e multimídia (C17)”. 

No entanto é visível certa limitação em alguns Comudes, que afeta essencialmente a 

qualidade da informação, ao modo que, estes conselhos só entram em atividade somente em 

épocas em que ocorrem a votação da Consulta Popular, o que deprecia a atuação destes 

conselhos por restringir um pouco a sua função e o exercício da cidadania da sociedade, 

como se percebe: “[...] a população em si tem dado pouca opinião, recebe meio pronto os 

negócios, daí opta pelo que tá ali, a população em si não traz demandas para o Comude” 

(C04). 

Com base na análise dos dados levantados, constata-se que a qualidade de 

informação na concepção dos conselheiros, elas são claras, objetivas e de fácil 

interpretação, e sempre buscam repassá-las de forma simples para que a sociedade em geral 

também tenha uma percepção clara. No entanto, no que se refere às prioridades e demandas 

acerca da Consulta popular, nem sempre as informações chegam claras para a sociedade, de 

modo que sempre causam certa confusão na hora da escolha para a votação.  

No critério que trata da transversalidade dos espaços, verifica-se que este, está 

associado à qualidade da informação e procura garantir a relação entre os cidadãos, as 

instâncias participativas e o Estado, além da identificação de demandas, incorporando os 

mais diversos pontos de vista. 

Identificou-se a transversalidade das informações através da interação nos Comudes 

entre os demais conselhos, bem como, com o Poder Público local, no entanto, essa troca 

ocorre de maneira informal, pois na maioria, os municípios são com população abaixo de 

10 mil habitantes, o que faz com que as mesmas pessoas acabam participando em vários 

conselhos, isto é, os representantes assumem mais de um conselho entre tantos que se tem. 

Outra situação encontrada é que a maioria dos representantes exerce alguma função 

na administração municipal, vezes como secretário, vereador, servidor público, primeira 

dama, vice-prefeito, etc. Ocorre, então, a união de vários setores, ao modo que diversas 
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opiniões, óticas do pensar se façam inter-relacionar-se, no entanto, nota-se que em alguns 

momentos fica difícil dissociar o representante conselheiro do cargo que ele ocupa. 

Verifica-se ainda, que em alguns Comudes, as discussões e deliberações, 

documentadas em atas, não são divulgadas externamente, para a população, entretanto, de 

qualquer forma não dificulta a troca de informação, pois esta perpassa o conselho, através 

de seus representantes que levam e dialogam com os temas tratados para as suas entidades 

de origem ou outras instâncias de participação.  

Portanto, existem outros espaços que proporcionam a transversalidade, vezes os 

próprios Coredes, órgãos públicos, executivo e legislativo, bem como demais entidades 

participativas nos Comudes: “[...] tudo que o conselho discute é encaminhado para o 

próprio Corede, para o prefeito, câmara, associação comercial” (C07).  

Nota-se que fora do período da consulta popular, os integrantes dos Comudes, 

quando participam de outras discussões relevantes ao desenvolvimento e à implementação 

de políticas públicas, acabam deixando de lado o Comude: “A gente não dá visibilidade ao 

Comude, porque eu vou como extensionista rural, a assistente social vai como assistente 

social e elas fazem parte do Comude e a gente esquece às vezes de levar o Comude” (C10). 

Este critério também é pertinente no que tange ao verificar se os conselheiros 

conhecem outros espaços que atuem de forma semelhante ao Comude, que permitem a 

participação da sociedade nos espaços de poder e decisão das políticas públicas. 

Nesse sentido, a grande maioria, em um primeiro momento, apenas comentou em 

conhecer apenas o próprio Comude e Corede, no entanto, no decorrer das entrevistas, foram 

apontados outros conselhos, comum a todos os municípios como o da saúde, da habitação, 

educação, assistência social, e alguns específicos, o “Conselhão e o Fórum dos conselhos – 

(C15)”; “FUNDARGO - Fundo Perdido para Agricultores do Município (P05)”; “Conselho 

da Mulher (C17, e C21)”; espaços de transversalidade como: “ACISA – Associação 

Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócios (C20)”,“AMM- Associação dos 

Municípios das Missões (C25)” e DLIS – Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável: 

“tínhamos um conselho de desenvolvimento que era o DLIS e a gente conseguiu discutir 
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até propostas que vieram das comunidades para dentro do conselho e depois foram para um 

programa maior de governo (C10)”. 

Dentre os Conselhos citados, mais de 15 entrevistados apontaram os Conselhos 

Agropecuários como um espaço que ocorre o debate de políticas públicas levando em 

consideração a demanda da população: a exemplo o “CONDAP - Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário (C04)”; “CONDERMAC - Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (C02)”; “CMDR – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (C12) e o CONDER - Conselho de Desenvolvimento Rural (C14)”. 

Neste critério da transversalidade, observou-se que ao mesmo tempo em que há uma 

interlocução entre os conselheiros e outras instâncias participativas, verifica-se que a 

mesma ocorre de modo informal, pois a troca de informação se dá por serem os 

conselheiros participantes de vários conselhos e na maioria das vezes ocupantes de cargos 

na administração pública. 

Sobre o quarto critério, o da pluralidade do grupo promotor, como o próprio 

nome já diz, é tudo aquilo que é plural, mais de um em se tratando de quantidade. Então, a 

pluralidade aqui está relacionada à diversidade de opiniões e de sujeitos envolvidos no 

processo de participação. Objetiva-se analisar aqui, se os conselhos oportunizam e/ou 

dispõem de grupos de trabalhos setoriais a fim de trazer a pluralidade de ideias de 

demandas ao cerne da discussão no âmbito dos espaços de participação popular 

Neste sentido apurou-se que às vezes tem alguma interação/discussão de 

temas/demandas entre os conselhos, “[...] se tem alguma coisa para discutir, às vezes, têm 

alguns conselhos que organizam, como o conselho da saúde, o CRAS [...]” (C02). 

No entanto mais de 20 entrevistados disseram não haver discussões de grupos 

setoriais dentro do conselho, rara foram às ocasiões em que ocorrem tais debates fora do 

período da Consulta Popular, como no exemplo da entrevista C07: “[...] efetivamente não, 

se mobiliza mais em torno de temas da segurança, da agricultura, do emprego, da educação, 

da saúde, [...] os grupos se articulam durante a Consulta Popular”. 

No entanto, ao analisar as respostas, se percebeu que há uma preocupação em se 

realizar as discussões setoriais, pois entendem que esses são processos importantes que 
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possibilitam nortear as demandas locais, facilitando assim as deliberações entre os atores e 

agentes nos espaços de decisão. 

O quinto critério, sobre órgãos existentes, visa compreender se o conselho utiliza 

espaços já existentes no município que deem suporte para o seu funcionamento ou se os 

mesmos dispõem de estrutura própria para o seu funcionamento. Visa também analisar se 

ao utilizar as estruturas já existentes, se isto facilita ou limita a atuação do conselho. 

Verificou-se que os Comudes utilizam os espaços públicos já existentes para seus 

encontros e para a realização do que demanda a efetivação da organização e planejamento 

dos conselhos nos municípios do Corede Missões. “[...] a base de trabalho é a EMATER, 

prefeitura, câmara, aonde conseguir juntar mais gente (C05)”.  

Este fato configura-se em uma atuação mais aberta, integrada e transparente dos 

Comudes, ao modo que facilita também o processo participativo, quando estes se valem das 

estruturas existentes para o seu funcionamento, de modo que não se percebe limitações para 

sua atuação: “[...] sempre usa salas da prefeitura, seja para fazer reuniões, para fazer a 

equipe de articulação [...] mas também como o Comude é composto por outras entidades, 

[...] se usa também dessas estruturas” (C07).  

Para alguns, a utilização das estruturas já existente possibilita um bom andamento 

das ações dos conselhos, uma vez que são vistas como positiva por parte dos integrantes, 

que compreendem ser de grande ajuda e não oferecem nenhuma forma de limitação para 

sua atuação, pelo contrário, contribui e favorece o andamento das atividades propostas: 

“[...] utilizamos toda a estrutura oferecida pela universidade, desde sala de reuniões a 

equipamentos tecnológicos, material, folhas de ofício, eetc.” (C17).  

No entanto, nem todos entendem esta situação como um ponto positivo e favorável, 

de modo que se percebeu que há o entendimento de que o fato do Comude não ter um 

espaço próprio, acaba limitando sua atuação: “isto delimita, [...] atrapalha, eu acho que nós 

teríamos que ter um espaço físico só para nós” (C01). 

De modo geral, neste critério ficou bem evidente que todos os Comudes utilizam 

espaços já existentes, no entanto, para alguns, esta é uma situação que limita trabalho do 

conselho, justificando assim a questão de este ser atuante apenas durante o processo da CP. 
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Em relação ao critério que trata sobre os órgãos de acompanhamento, este tem o 

foco em relação da existência de algum órgão específico que acompanhe todo o processo de 

implementação de uma política pública, de modo a assegurar sua originalidade para a qual 

foi proposta. 

Neste critério, se verificou que há um entendimento sobre o acompanhamento da 

implementação de políticas públicas, apenas há um acompanhamento acerca do 

recebimento das verbas destinadas por meio da Consulta Popular.  

O Sétimo e último critério desta categoria tem por objetivo avaliar a relação que os 

conselhos têm com outros processos participativos, tanto em seu município como na 

região a qual pertencem. Visa analisar também se as ações do conselho são repassadas às 

outras instâncias participativas e se o mesmo tem influência ou participa de outros 

processos, como audiências públicas, conferências, etc. 

Acerca da relação com outros processos participativos, analisando todos os 24 

municípios, em dois destes tem o Fórum Permanente de Desenvolvimento Municipal. É 

importante destacar que nos dois municípios, o fórum em questão atua paralelo ao Comude. 

Além disso, no município em que se tem o C15 como entrevistado, verificou-se que 

além do fórum também há um segundo processo de participação, espaço este, que 

proporciona a participação da sociedade, representados pelas mais diversas entidades, 

inclusive o Comude local e demais conselhos do município. “[...] nós temos um fórum 

permanente para os conselhos. Há uma lei que reúne todos os conselhos [...]. Isso 

proporciona uma participação maior e uma amplitude de todos os segmentos (C15)”. 

No município em que se analisou a resposta do entrevistado C22, existe um outro 

processo de participação ligado especificamente a área da agricultura, formado por 

comunidades interioranas. Estas comunidades se reúnem cotidianamente e tem 

representação no Comude, sendo que seu fórum se dá distintamente, constituindo assim em 

outro espaço de participação e tem por objetivo fomentar políticas públicas, além de 

discutir e deliberar sobre as demandas deste público.  

Acerca deste critério, cabe ressaltar que os conselhos no que tange a sua 

participação na consulta popular, eles repassam as ações realizadas durante todo o processo, 
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até o resultado final. Fora deste período, as ações são quase nulas, e as poucas que ocorrem 

normalmente não estão ligadas ao conselho, pois quando os representantes participam de 

outros debates acabam indo como representantes de suas funções no setor público 

administrativo e acabam esquecendo de mencionar sua função no conselho. 

Sendo assim, nesta categoria dos processos de discussões, foi possível analisar os 

dados coletados nas entrevistas, por meio dos seus critérios, fazendo uma ligação das 

respostas com as teorias estudas, bem como aliando a visão empírica dos autores, que se 

basearam na interpretação e reinterpretação para sua análise. Verificou-se muitas 

correlações nas respostas, uma vez que a maioria dos municípios têm muitas semelhanças 

territoriais, econômicas, populacionais, estruturais, culturais, etc. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base na análise dos dados levantados nesta categoria e seus critérios, 

constata-se que ao que ela é proposta, que é acerca da interlocução dos atores envolvidos 

nos processos democráticos, cabe dizer que de modo geral ela atende a todas as 

especificidades, porém, na sua maioria, apenas no que se refere ao período da consulta 

popular.  

Contatou-se que no âmbito do Corede Missões, o controle social no 

desenvolvimento regional, nesta categoria – a dos processos de discussão, e em todos os 

critérios analisados, ele ocorre, no entanto, não do modo que se almeja quanto à 

participação legitima da sociedade nos processos de poder e decisão, uma vez que se 

encontrou várias adversidades quanto ao tema e objetivos propostos. 

Apesar disto, se constatou um grande potencial para a efetivação do controle 

social, na medida em que houver o fortalecimento dos Comudes, e uma maior publicização 

acerca das dinâmicas, para que se dissemine mais esta temática junto à sociedade, 

permitindo que os cidadãos possam ter um entendimento maior sobre este espaço 

importante de participação que efetiva a democracia, propiciando o controle social do 

desenvolvimento regional. 
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A participação da sociedade e valorização cidadã nos espaços de discussão e 

deliberação é essencial para fazer valer os direitos estabelecidos na Constituição Federal e 

faz parte de uma sociedade em que o cerne é a democracia.  

Assim, de modo geral se percebeu que nos canais de difusão a divulgação ocorre, 

onde se valem dos meios disponíveis em cada localidade, pois todos buscam de maneira 

eficaz fazer a comunicação com a sociedade por meio dos canais de mídia já mencionados, 

ao mesmo tempo que procuram levar informações claras e objetivas para o melhor 

entendimento. 

No quesito espaços de transversalidade percebe-se que a troca de informação ocorre 

de modo informal uma vez que é comum um conselheiro ser membro de outros conselhos 

e, também, ter algum cargo no executivo. 

Na pluralidade do grupo promotor, contatou-se que não há uma discussão de grupos 

setoriais no âmbito dos conselhos, no entanto notou-se ser essa uma preocupação para 

entrar em pauta nas próximas gestões. 

 Em relação a órgãos existentes, constatou-se que os Comudes não dispões de 

espaço físico próprio o que caracteriza para a maioria a limitação da atuação do conselho, 

salvo a uma ou duas exceções, em que os Comudes são apoiados pelas universidades. 

Acerca dos órgãos de acompanhamento, notou-se que não existe órgãos de 

acompanhamento das ações, no entanto, no que diz respeito a CP, o Comude busca 

acompanhar o andamento das demandas. 

 Na relação com outros processos participativos, se verificou que o conselheiro 

participa de audiências públicas, conferências, seminários, no entanto, não mencionam o 

fato de ser representante do Comude, ficando restrito ao cargo que exerce, seja no 

executivo ou na instituição que tem assento no conselho. Cabe também destacar outra 

resposta que indica outro processo de participação, como o Fórum Permanente de 

Desenvolvimento Municipal. 

Observou-se também que ao mesmo tempo em que há uma interlocução entre os 

conselheiros e outras instâncias participativas, a mesma ocorre de modo informal, pois a 
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troca de informação se dá por serem os conselheiros participantes de vários conselhos e na 

maioria das vezes ocupantes de cargos na administração pública. 
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PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM CIDADES GÊMEAS 

 

TERRITORIAL PLANNING IN TWIN CITIES 

 

Aline Robles Brito64 

Fabricio José Missio65 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: Problemas de externalidade são características marcantes no planejamento 

territorial em cidades gêmeas, ou seja, a oferta de determinados produtos/serviços por um 

agente público deve levar em consideração a produção ou o consumo de outro agente. De 

acordo com a microeconomia tradicional, na impossibilidade de se estabelecer a 

propriedade privada como instituição social, então uma possível solução seria criar um 

sistema legal para garantir a observância de certas regras. O problema é que, nesses 

territórios de conurbação urbana internacional, essa definição de um conjunto comum de 

regras pode ser difícil ou até mesmo impossível de ser estabelecido, de tal forma que o 

problema do bem comum pode surgir com facilidade. Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho é mostrar que a proximidade imposta geograficamente à estes municípios instaura 

uma dicotomia política e institucional na gestão das dinâmicas territoriais sob diferentes 

dimensões (social, econômica, cultural, entre outras). As considerações ao longo do artigo 

permitem concluir que a linha imaginária de uma fronteira internacional pode delimitar a 

atuação dos Estados nacionais e dos poderes jurisdicionais, mas não se impõe aos processos 

transnacionais e aos fluxos de pessoas, de serviços e de produtos. Assim, problemas e 

oportunidades compartilhadas no território tornam-se comuns para ambos os países e o 

crescimento econômico dessas regiões passa por soluções criativas que podem extrapolar as 

recomendações da teoria econômica convencional.  

 

 

Palavras-chave: Cidades gêmeas. Integração regional. Relações internacionais. Gestão na 

fronteira.  
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Abstract: Externality problems are hallmarks of territorial planning in twin cities, that is, 

the supply of certain products / services by a public agent must take into account the 

production or consumption of another agent. According to traditional microeconomics, in 

the impossibility of establishing private property as a social institution, then a possible 

solution would be to create a legal system to ensure compliance with certain rules. The 

problem is that in these territories of international urban conurbation this definition of a 

common set of rules may be difficult or even impossible to establish, so that the problem of 

the common good can easily arise. In this context, the objective of this work is to show that 

the proximity imposed geographically to these municipalities establishes a political and 

institutional dichotomy in the management of territorial dynamics under different 

dimensions (social, economic, cultural, among others). Throughout the article, it can be 

concluded that the imaginary line of an international frontier may limit the performance of 

national States and jurisdictional powers, but it does not apply to transnational processes 

and flows of persons, services and products. Thus shared problems and opportunities in the 

territory become common to both countries and the economic growth of these regions goes 

through creative solutions that can extrapolate the recommendations of conventional 

economic theory. 

 

 

Keywords: Twin Cities. Regional integration. International relations. Border management. 

 

 

Introdução 

 

 

Compreender as dinâmicas e as mudanças sob uma abordagem territorial tem sido 

apropriado em um mundo onde as relações de poder tornam-se cada dia mais globalizadas e 

instáveis. Na extensa faixa de fronteira internacional do Brasil, essa concepção se torna 

ainda mais imprescindível em razão de que nessas áreas são compartilhados espaços e 

fluxos (de pessoas, serviços e produtos) com quase todos os países da América do Sul66, 

resultando em diferentes especificidades e níveis de interação do país com seus vizinhos. 

 Dentro dessa faixa de fronteira, alguns municípios destacam-se com relações locais 

(econômicas, culturais, políticas e sociais) particulares que extrapolam os limites 

geográficos e jurisdicionais, como é o caso das denominadas cidades gêmeas, 

compreendidas como “aquelas que estão geograficamente localizadas na linha que delimita 

                                                 
66  Os únicos países sul-americanos que não possuem divisas com o Brasil são o Chile e o Equador. 
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a divisão territorial. Elas estão dentro da zona fronteiriça, mas têm um grau de interação 

muito maior com o outro país por conta da proximidade” (SCHERMA, 2016, p. 4).  

Diante dessa aproximação territorial, estes municípios passaram a serem vistos 

como áreas importantes para a integração fronteiriça sul-americana, especialmente naqueles 

em que existe a condição de conurbação ou semi-conurbação internacional, seja seca ou 

fluvial (BRASIL, 2009). 

Especificamente, uma conurbação internacional pode ser entendida como um espaço 

que abrange diferentes núcleos de municípios, edificações contíguas e com uma evidente 

inter-relação funcional, mas que conserva a autonomia administrativa de cada município, 

que ao se expandirem (ou ao se constituírem) se encontram e formam dois centros urbanos 

com ocupação contínua, certo grau de dependência e de especialização (BENITO, 2003; 

LAMBERTI, 2006). Nesta lógica, a expressão conurbação internacional, indica que a 

contiguidade territorial nestes municípios acontece entre países distintos.  

Sendo assim, compreende-se que a gestão e o planejamento territorial nas cidades 

gêmeas possuem particularidades que precisam ser consideradas. Mais especificamente, os 

problemas de externalidade são características marcantes na gestão e no planejamento 

público, nas políticas e nas ações estabelecidas, principalmente, àquelas que são 

direcionadas aos bens públicos ou comuns que ali são, inevitavelmente, compartilhados. 

De acordo com a microeconomia tradicional, na impossibilidade de se estabelecer a 

propriedade privada como instituição social, então uma possível solução seria criar um 

sistema legal para garantir a observância de certas regras. O problema é que, nesses 

territórios de conurbação urbana internacional, a definição desse conjunto comum de regras 

pode se tornar difícil ou até mesmo impossível, de tal forma que o problema do bem 

comum pode surgir com facilidade. Em outras palavras, no contexto de um território 

internacional, o gerenciamento desses bens ou serviços podem apresentar algumas 

complexidades, especialmente àqueles relacionados aos recursos naturais em razão do seu 

fácil acesso, a disponibilidade transfronteiriça e justaposta. Ou seja, geralmente a 

distribuição desses recursos e bens ultrapassam os limites geográficos e jurisdicionais, o 

que acaba interferindo no direito de propriedade e na soberania das nações. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1608 

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

No caso das fronteiras, o uso e o controle dos bens de propriedade comum não estão 

claramente definidos em razão destes encontrarem-se indissociáveis e disponíveis ao 

domínio e a regulação por diferentes agentes políticos de ambos os países. Com isso, 

implica-se em uma inevitável dicotomia política nos direitos de propriedade acerca dos 

bens comuns, o que pode propiciar o surgimento de externalidades negativas na gestão 

pública local. Outrossim, seria o fato de que essa indefinição ou duplicidade no ambiente 

político e institucional da fronteira pode ainda vir a interferir no planejamento da região, 

tanto pelo setor público como o privado. 

Deste modo, em termos teóricos, a regulação apresenta-se como uma solução para 

os problemas de externalidades e de bens públicos. Porém, no cenário das cidades gêmeas 

essa prática (de regulação) é difícil de implementar (se não inviável) dado o grau de 

dificuldade e complexidade em: i) definir o problema a ser regulado e os instrumentos de 

política aplicáveis, tendo em vista a mobilidade transfronteiriça e cotidiana das pessoas (por 

exemplo, se a regulação incidir sobre o lixo, qual o procedimento a ser adotado pelos 

indivíduos que cruzam a linha internacional diariamente, já que eles carregam consigo 

embalagens e outras fontes potenciais de descarte de resíduos sólidos); ii) criar mecanismos 

de fiscalização para fazer a norma ser cumprida pelos dois países, evitando que nenhuma 

das partes assuma um comportamento de free rider, ou seja, se apenas uma das partes 

fiscalizar, o ônus da implementação de tal política recairá somente sobre ela, enquanto a 

outra parte se beneficiará sem arcar com os custos; e, iii) fomentar acordos de cooperação 

internacional, ou seja, a regulação não pode ser unidirecional, ela precisa ser acordada entre 

ambas as partes, pois as externalidades da não regulação afeta mutuamente os dois países, 

mas nessa opção, as questões culturais, históricas, econômicas e sociais podem ser entraves 

e dificultarem a implementação dessa regulação. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é justamente mostrar que a proximidade 

imposta geograficamente à estes municípios instaura uma dicotomia política e institucional 

na gestão das dinâmicas territoriais sob diferentes dimensões (social, econômica, cultural, 

entre outras). Evidentemente, uma análise mais elaborada sobre o tema está além dos 

limites deste trabalho. Nesse sentido, a análise aqui tem por objetivo introduzir o debate, 
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incitando reflexões sobre como os seus aspectos políticos, estruturais e institucionais bem 

como as características peculiares de um território fronteiriço pode impactar em seu 

planejamento e gestão. 

O artigo encontra-se estruturado em três seções, além desta introdução e das 

considerações finais. Na seção 2, apresenta-se uma discussão acerca das características 

inerentes às cidades gêmeas na atual conjuntura do sistema internacional, apresentando de 

que forma se instaura uma dualidade entre as perspectivas global e local. Em seguida, 

apresenta-se as singularidades que uma fronteira internacional impõe ao planejamento 

territorial como um todo, buscando introduzir a ideia de como esta pode apresentar-se como 

uma tarefa complexa, especialmente ao poder público. Na seção 4, analisam-se as 

implicações trazidas pelos aspectos políticos e institucionais em razão de que, nas cidades 

gêmeas, estes apresentam-se dicotômicos. 

 

As cidades gêmeas no contexto da globalização vs. regionalização 

 

 

No atual cenário econômico em que a globalização, direta ou indiretamente, impacta 

no dinamismo produtivo dos países e de suas organizações (públicas e privadas), tem se 

observado concomitamente, uma crescente valorização das especificidades estruturais de 

um território. Essas passam a ser consideradas como um potencial ou um desafio na 

inserção das nações no sistema econômico internacional. 

A globalização, em termos da sua definição política, pode ser entendida como os 

“processos, em cujo andamento os Estados nacionais veem sua soberania, sua identidade, 

suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a 

interferência cruzada de atores transnacionais” (BECK, 1999, p. 30). Assim, ela pode ser 

percebida como um impulso para a estruturação das relações internacionais em diferentes 

dimensões (econômica, ambiental, produtiva, etc.). Em outras palavras, a globalização é um 

processo multifacetado de transformação nas organizações sociais, que ao mesmo tempo 

aproxima comunidades distantes, ela amplia as relações de poder em uma escala 

continental (HELD; MCGREW, 2001).  
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Por outro lado, Pecqueur (2016) enfatiza que com a globalização, as condições de 

produção reduziram-se a uma mesma escala, homogeneizando territórios e criando uma 

“visão de mundo”, cujas particularidades seriam eliminadas e as dinâmicas territoriais 

seriam pautadas na forma de redes de interdependências financeiras e comerciais. Todavia, 

para o autor, esse modelo tende a valorizar as vantagens comparativas e a especialização 

internacional, o que nem sempre é vantajoso, pois os países são diferentemente formados e 

institucionalizados. Isso, por sua vez, tem fomentado ainda mais as desigualdades regionais 

ao desestimular as especificidades geográficas (PECQUEUR, 2016). 

Em razão disso, os países tem buscado criar processos mais regionalizados sem 

deixar de se preocupar com sua inclusão no sistema econômico global. Assim, as nações 

encontram-se em um novo e complexo desafio que é inserir-se internacionalmente e ao 

mesmo tempo fortalecer suas relações locais. Ou seja, há a emergência de um “modelo 

dialético local/global” (PECQUEUR, 2016, p. 10), cuja proximidade geográfica e a 

dimensão territorial passa a ser uma variável crítica. 

Destarte, analisar as especificidades geográficas de determinada localidade tem se 

tornado uma importante ferramenta, pois é preciso compreender que um território, antes de 

mais nada, é um encontro “do espaço comum abstrato construído por grupos e de um 

espaço físico, quando esse último contribui para a elaboração do recurso que fundamenta o 

‘interno’ em relação ao ‘externo’” (PECQUEUR, 2016, p. 27). 

Partindo desse pressuposto, observa-se que o ato de fomentar iniciativas (ou 

territórios específicos) que favoreçam o estabelecimento de relações e processos prósperos 

tanto no âmbito interno com no externo é cada vez mais relevante. 

Sobre isso, Wong-Gonzáles (2005) afirma que o ambiente fronteiriço se difere dos 

demais por manter uma relação de interdependência maior com o exterior (o internacional) 

do que com as outras unidades territoriais de seu interior (o nacional), ou seja, ali os 

processos regionais e as dinâmicas territoriais possuem um profundo caráter internacional. 

O autor complementa que, do ponto de vista funcional, as áreas de fronteira (como 

qualquer outra e da mesma forma que as empresas) visam emergir econômica e 

politicamente na escala global e, assim, elevar seus níveis de competitividade. Para isso, 
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elas têm buscado aproveitar suas complementariedades e a localização geográfica na 

ampliação de mercados e fontes de investimentos, bem como adquirir benefícios de cunho 

de inovação tecnológica.   

Ainda, segundo o autor, tem sido de suma importância a mudança nas percepções 

dos governos federais à respeito das fronteiras, transformando sua continuidade geográfica 

em oportunidade para incrementar os fluxos comerciais e de serviços, a integração e 

complementariedade econômica, ao invés de serem sinônimos de migração ilegal, 

contrabando e narcotráfico (WONG-GONZÁLES, 2005). 

Nesse sentido, considera-se que a proximidade com o exterior advinda pela 

conurbação internacional pode ser vista como uma estratégia competitiva no processo de 

agregação de valor para os territórios fronteiriços ao estimular o envolvimento dos 

diferentes atores sociais e de ambos os lados da fronteira nesse processo. Para isso 

acontecer, se torna preponderante existir um planejamento político que abarque todas as 

esferas de poder e que possua um nível supranacional, onde respeite-se as particularidades 

fronteiriças (WONG-GONZÁLEZ, 2005). 

É nessa perspectiva que as cidades gêmeas se inserem, pois elas surgem como um 

cenário propício para o estabelecimento simultaneamente de relações internacionais e 

locais, que podem ser prósperas para os países, tendo em vista suas dinâmicas territoriais 

singulares. 

As cidades gêmeas “são aquelas que estão geograficamente localizadas na linha que 

delimita a divisão territorial. Elas estão dentro da zona fronteiriça, mas têm um grau de 

interação muito maior com o outro país por conta da proximidade” (SCHERMA, 2016, p. 

4). 

No âmbito brasileiro, politicamente, estes municípios são definidos como aqueles:  

[...] cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não 

por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração 

econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-

conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações 

"condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior 

densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania 

(BRASIL, 2014, s.p). 
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Em outras palavras, estas cidades podem ser vistas como aquele meio geográfico 

que possui a territorialidade67 fronteiriça mais evoluída e que melhor caracteriza a zona de 

fronteira em si, principalmente àquelas conhecidas como as fronteiras secas (MULLER, 

2005; LAMBERTI, 2006).  

Na concepção de Silva (2016) as cidades gêmeas possuem um grande potencial de 

articulação das relações transfronteiriças e ainda guardam em sua paisagem, aspectos de um 

funcionamento urbano híbrido inerentes à sua posição geográfica.  

Ou seja, a particularidade imposta pelos contornos geográficos tornam as cidades 

gêmeas, especialmente aquelas secas e conurbadas, em áreas importantes para a integração 

internacional de uma forma regionalizada. 

A Figura 1 apresenta como estão distribuídos os municípios brasileiros que 

compõem a faixa de fronteira, observa-se que destes, vários são os que se encontram com 

sede no limite internacional e localizam-se principalmente nas regiões sul e centro-oeste. 

Porém, é preciso ressaltar que nem todos esses municípios lindeiros possuem as 

particularidades definidas politicamente, para serem considerados como cidades gêmeas68. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67  Como territorialidade, entende-se aqui como algo que vai além de seu valor incorporado e 
ligado à uma dimensão estritamente política, considerando-se intimamente às relações 
econômicas e culturais de um povo (HAESBAERT, 2005). 
68   O Ministério da Integração Nacional, inicialmente listou 30 cidades-gêmeas na Portaria Nº 125 em 

21 de março de 2014 são elas: Aceguá (RS), Barra do Quaraí (RS), Chuí (RS), Itaqui (RS), Jaguarão (RS), 

Porto Xavier (RS), Quaraí (RS), Santana do Livramento (RS), São Borja (RS), Uruguaiana (RS), Bela Vista 

(MS), Corumbá (MS), Mundo Novo (MS), Paranhos (MS), Ponta Porã (MS), Coronel Sapucaia (MS), Porto 

Murtinho (MS), Assis Brasil (AC), Brasiléia (AC), Epitaciolândia (AC), Santa Rosa do Purus (AC), Barracão 

(PR), Foz do Iguaçu (PR), Guaíra (PR), Bonfim (RR), Pacaraima (RR), Dionísio Cerqueira (SC), Oiapoque 

(AP), Guajará-Mirim (RO) e Tabatinga (AM). Posteriormente, por meio da Portaria Nº 213 no dia 19 de Julho 

de 2016 foram incluídas nessa lista mais duas cidades: Santo Antônio do Sudoeste (PR) e Porto Mauá (RS). 
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Figura 1: Mapa dos municípios brasileiros na faixa de fronteira 

 
Fonte: BRASIL (2005, p. 3) 
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Foi a partir da ideia do fortalecimento local com o internacional e visando articular 

incentivos e dinamizar as áreas de fronteira, que no âmbito nacional, publicou-se em 2009, 

o Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF). Este 

programa teve como principal objetivo “promover o desenvolvimento da Faixa de Fronteira 

por meio de sua estruturação física, social e produtiva, com ênfase na ativação das 

potencialidades locais e na articulação com outros países da América do Sul” (BRASIL, 

2009, p. 12). 

Segundo Rückert 1999 (apud LEMOS, 2013) essa nova concepção para as 

fronteiras apresentada pelo PDFF, resultou da corrente do liberalismo econômico e político, 

e baseou-se no crescente comércio internacional, na interdependência e interpenetração das 

economias da América Latina. Sendo assim, para o autor, o PDFF surgiu visando um 

redirecionamento no planejamento das políticas públicas bem como transformar a ideia de 

fronteira-separação para fronteira-cooperação. 

Todavia, este não é um processo fácil de ser implementado pois essa sincronização 

local-global tem encontrado grandes desafios e dificuldades em torno da perspectiva 

territorial e funcional das fronteiras. Além disso, são encontradas condições sociais, 

políticas, históricas e culturais distintas entre os países vizinhos, especialmente, nas cidades 

gêmeas.  

Nesta perspectiva, Oliveira (2005) ressalta um outro ponto importante sobre a 

gestão territorial das cidades gêmeas: 

Não há, no ambiente fronteiriço, em especial, nas cidades gêmeas, apenas a 

difusão de comunidades condicionadas a demandar relações de convivência onde 

se entrelaça sangue, línguas e capitais, ou seja, trocas. Há, por sua vez, um 

monitoramento dos ruídos que ameaçam ou violam a integridade territorial, e 

uma vigilância constante sobre a soberania e sobre o fio da existência cultural 

(OLIVEIRA, 2005, p. 378). 

 

Lamberti (2006, p. 37) concorda com esta concepção e afirma que nestas cidades 

são possibilitados “diferentes processos de integração (econômica, cultural, etc.) e de 

conflitos que em geral não estão previstos na forma de leis, normas ou regulamentações”. A 

autora acrescenta que “as interações em território de conurbação internacional apresentam 

implicações, haja vista a incidência e sobreposição de fatores e variáveis de diferentes 
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nacionalidades. O resultado é um ambiente complexo do qual derivam diferentes 

problemáticas” (LAMBERTI, 2006, p. 38).  

Muller (2005) pressupõe que a influência da fronteira internacional ultrapassa os 

limites geográficos e definições geopolíticas impostos, e por isso, apesar dela ser vista 

como um elemento fundamental para a integração (tanto em aspectos socioculturais como 

naqueles relacionados ao fomento das potencialidades econômicas na região), para isso 

acontecer é fundamental que haja interesse político entre os agentes envolvidos em 

constituir um elemento novo e integrado, de fato e de direito. 

Em síntese, as relações de trocas existentes nestes municípios podem resultar em 

diferentes possibilidades por meio do condensamento de territorialidades, devido ao fato de 

receberem influência direta do caráter transnacional permitido devido à condição de 

conurbação internacional. Ou seja, é preciso considerar que ao mesmo tempo, em que as 

cidades gêmeas servem como arenas frutíferas para estratégias integradoras (o que 

apresenta-se de suma importância no atual cenário globalizado) elas também podem ser 

palco de conflitos em diversos aspectos e que podem ser de difícil resolução. 

Desse modo, Machado (2010, p. 71) ressalta que nestes territórios há “a dificuldade 

crescente dos estados nacionais lidarem com a real fluidez dos agrupamentos humanos e, 

mais ainda, com a formação de redes políticas, econômicas, identitárias e sociais 

transnacionais superpostas aos limites dos estados territoriais”.   

Para Muller (2005) como nos municípios conurbados diversas relações transpassam 

limites geopolíticos, a sua gestão torna-se complexa e desafiadora, principalmente acerca 

da definição de direitos e os deveres para a atuação dos agentes públicos em ambos os 

Estados-nação,  que estão relacionadas com as diversas atividades públicas (sociais, 

econômicas, culturais, políticas, etc.). Para a autora, essa complexidade é resultante das 

ações e das interações entre as pessoas que ali vivem em dinâmicas singulares e informais 

na realidade cotidiana citadina. 

Portanto, observa-se que a atuação pública em municípios conurbados pode deparar-

se com situações atípicas, e assim, tornando-se necessário entender que a interdependência 
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e a vulnerabilidade destes espaços estão suscetíveis à interferências diretas que podem 

impactar, positiva ou negativamente, em diferentes aspectos na gestão territorial.  

Desse modo, a proximidade com o exterior e a vulnerabilidade geográfica imposta 

nas cidades gêmeas devem ser consideradas como uma das variáveis em um planejamento 

público (em todas as esferas, mas principalmente na municipal), pois é evidente que o 

resultado das interações entre o local e o internacional são sentidas diretamente no 

cotidiano e na governabilidade citadina das cidades gêmeas.  

 

O planejamento territorial nas cidades gêmeas 

 

 

A atuação e o planejamento público em uma fronteira internacional, mais 

especificamente no caso das cidades gêmeas, exige, inicialmente, a compreensão que estes 

espaços estabelecem uma relação mais forte com o seu exterior (internacional) do que com 

as unidades de seu interior (nacional), onde essa influência externa resulta em dinâmicas 

territoriais singulares com implicações em diferentes escopos. 

De forma geral, planejar um território ou uma região69 por si só não é uma tarefa 

fácil aos atores públicos. Esta é uma etapa importante em razão de que planejar é o 

primeiro princípio básico de todo o processo administrativo, seguido das demais funções 

que são: organizar, dirigir e controlar. O planejamento consiste no ato de estabelecer planos 

e estratégias, analisar os métodos e os processos que servirão para guiar as ações e 

objetivos a serem alcançados (ROSSÉS, 2014).  

No que tange ao âmbito da gestão pública, planejar é um ato que compete ao Estado 

e visa estabelecer um conjunto de ações e procedimentos a serem aplicados para o 

                                                 
69  Primeiramente, é preciso esclarecer que não é o objetivo deste trabalho debater sobre a abrangência 

conceitual dos cinco conceitos chaves que são amplamente discutidas no âmbito da Geografia, sendo eles: a 

paisagem, o lugar, o espaço, o território e a região (sobre isso, indica-se a leitura dos textos de: TONUCCI 

FILHO, 2013; ALENTEJANO,2001) pois como esta pesquisa tem um enfoque direcionado ao planejamento 

político, acredita-se que os dois últimos termos são os mais aplicáveis no ambiente político e de gestão de 

determinada localidade. Desse modo, em segundo lugar, salienta-se que especialmente os termos, território e 

região, serão aqui aplicados univocamente por esta tratar-se de uma análise acerca da dimensão política 

territorial das cidades gêmeas. 
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gerenciamento dos recursos disponíveis a fim de atender as necessidades fundamentais da 

sociedade em sua coletividade, no presente e no futuro (NAHMIAS, 2014).  

E, em relação ao planejamento territorial propriamente dito, Vitte (2012) destaca 

que planejar e gerenciar um território relaciona-se ao ato de conhecer a vida local e as 

formas de apropriações sobre um espaço, suas características e culturas. Assim, para o 

autor, o planejamento territorial consiste no gerenciamento da interação humana com o 

espaço natural para potencializar o aproveitamento da melhor forma das infraestruturas e a 

preservação dos recursos dos mais diversos tipos. 

Para Piacenti, Lima e Eberhardt (2016, p. 10), o planejamento de uma região 

e/ou território, pode ser feito por meio da ciência regional, ao “explica as diferenças 

ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas entre as diferentes regiões que formam 

o território”. 

Os estudos sobre o território e suas estruturas (sociais, políticas e culturais) em nível 

regional são relevante em razão de que perceber as especificidades de um território, é 

possível propor projetos e políticas públicas direcionadas, levando em consideração as 

características e o comportamento dos agentes e/ou atores locais (OLIVEIRA; 

COLOGNESE, 2012). 

Vitte (2012, p. 2) sob uma perspectiva relacionada ao planejamento territorial sul-

americano, conclui “é desafiador lidar com a complexidade de atores (ou sujeitos) em suas 

realidades e de diferentes formações territoriais quando se opera em escala transnacional”.  

Nesse sentido, tendo em vista a realidade das cidades gêmeas, pode-se afirmar que a 

força advinda pela condição de conurbação internacional oferece duas visões relevantes e 

contraditórias para o planejamento territorial pelos gestores locais. A primeira refere-se ao 

usufruir de possibilidades únicas, por meio do fortalecimento econômico nas transações 

internacionais (que ali são locais) ou também através de uma rica integração sociocultural. 

E por outro lado, ao reconhecer que o compartilhamento territorial implica em problemas 

incomuns, de difícil resolução e que não são encontrados nos demais territórios nacionais. 
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Acerca dessa dualidade, Oliveira (2005, p. 381) enfatiza “a linha que divide um 

Estado de outro, a faixa que separa (ou une, mas não mistura) uma cultura de outra, 

conspira contra a organização compacta e isofórmica de território”.  

Machado et. al. (2005, p. 95) destacam outro aspecto, afirmando que o resultado dos 

processos e das interações nas cidades gêmeas, tanto aqueles espontâneos como os 

promovidos, as tornam como “o espaço-teste de políticas públicas de integração e 

cooperação, espaço-exemplo das diferenças de expectativas e transações do local e do 

internacional, e espaço-limite do desejo de homogeneizar a geografia dos Estados 

nacionais”. 

Oliveira (2005, p. 379) finaliza: 

Enquanto as leis no Estado-Nação funcionam de forma horizontal onde todos, 

sem distinção, estão sob sua égide e suas imposições, na fronteira, existe um 

escopo legal dividido em duas partes. Dista muito de ser um espaço isonômico. 

São duas legislações que se impõem (ou se contrapõem): de forma horizontal 

para um lado e vertical para o outro, e vice-versa. É como se o indivíduo 

fronteiriço vivesse em dois estados (sólido e gasoso), cuja necessidade imperativa 

é se adaptar. Assim é na fronteira (OLIVEIRA, 2005, p. 379). 

 

Assim, de forma geral, é apropriado afirmar que a duplicidade resultante dessa 

dinâmica territorial singular existente nas relações de poder entre os diferentes atores 

públicos (e até mesmo dos demais atores sociais), tornam o planejamento territorial das 

cidades gêmeas algo complexo e interdependente das relações internacionais. 

Portanto, é fundamental assinalar que as relações locais (principalmente as 

políticas) nas cidades gêmeas conurbadas, diante da imposta condição internacional, é um 

fator que insere ao planejamento territorial, a necessidade de um “olhar diferenciado”. Um 

olhar este, que considere a dimensão territorial como uma variável de suma importância ao 

visar que o uso e o ordenamento do local ocorra da melhor forma possível, o que não é algo 

tão simples a ser ponderado, como veremos na próxima seção. 

 

As implicações político-institucionais dicotômicas nas cidades gêmeas 

 

 

A conurbação internacional das cidades gêmeas apresenta-se como um fator que 

agrega especificidades a estes territórios devido à proximidade e às intensas interações 
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horizontais supranacionais (promovidas ou não) com o outro país que, em muitos casos, 

superam até mesmo as relações verticalizadas de âmbito nacional. Isto pode indicar que há 

ali, inevitavelmente, uma dicotomia política e institucional.  

Deste modo, é necessário compreender de que forma se constitui essa complexa 

duplicidade nas relações entre as nações e seus povos, que compartilham esse mesmo 

território e seus recursos. Para abordar essa problemática resgatamos alguns dos 

pressupostos da Economia Institucionalista. 

Essa abordagem dedica-se a analisar a importância das interações de uma sociedade 

em diferentes abordagens, ou seja, do papel das instituições para o ambiente econômico (o 

mercado) e na compreensão do comportamento humano (CHAVES, 2008; FEUSER; 

2016). 

As instituições70 segundo North (1990 apud CASTELLI; CONCEIÇÃO, 2014, p. 

13) podem ser consideradas, basicamente, como “as regras do jogo da vida em sociedade. 

Elas restringem o comportamento individual e as interações humanas. Por conseguinte, as 

instituições facilitam as transações entre os agentes econômicos, dando suporte estrutural 

para as trocas entre indivíduos”.  

Sob a perspectiva da funcionalidade, Bresser-Pereira (2006) afirma que o 

desenvolvimento econômico de um país está diretamente relacionado a qualidade com que 

as instituições são constituídas, sejam elas formais (políticas, leis) ou informais (práticas 

sociais ou usos e costumes), pois elas possuem um importante papel, e “quando uma 

sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que elas 

assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a 

probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas” (BRESSER-

PEREIRA, 2006, p. 2). Para Hodgson (2000, p. 237) o institucionalismo possui como 

característica mais importante a “ideia de que o indivíduo é social e institucionalmente 

constituído”.  

                                                 
70   É apropriado ressaltar aqui, que não há um consenso sobre o conceito de instituições em razão da 

diversidade de abordagens que essa teoria comporta, além disso, não é o foco do presente trabalho exaurir 

todas as concepções acerca dessa temática tão abrangente. Em razão disso, são apresentados sumariamente 

apenas alguns dos pressupostos básicos e as contribuições que os estudos sobre o institucionalismo apresenta 

para a compreensão da vida em sociedade. 
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Ou seja, as instituições possuem, essencialmente, o papel de regular e formar as 

estruturas das relações sociais, econômicas, políticas, ou de qualquer tipo de interação 

humana, vivenciada pelo indivíduo, ou em coletividade, com o ambiente. 

Nesse sentido, Cavalcante (2014) sintetiza que as instituições possuem três 

dimensões, a partir da forma como elas são percebidas: i) como modelos mentais; ii) como 

as “regras do jogo” na vida em sociedade; e, iii) como organizações.  

Em suma, compreende-se que a teoria institucionalista fundamenta-se no 

pressuposto de que a sociedade ao mesmo tempo em que molda, é moldada pela 

interferência das instituições (principalmente das estatais diante seu caráter regulador), 

sejam elas formais ou informais. Assim, as instituições conferem importância significativa 

para as interações entre os indivíduos e os grupos sociais de uma forma multifacetada.  

Sob esse aspecto, e ao considerar as especificidades geográficas advindas com o 

caráter internacional, pressupõe-se que as instituições formadas nas cidades gêmeas 

recebem influência (direta e indiretamente) das relações que são construídas entre os países, 

seja no âmbito local como no internacional. Sobre isso, Abínzano (2014, p. 170) concatena 

relacionando a gestão territorial com o papel das instituições e a localização geopolítica 

dessas cidades: 

A linha de fronteira é o limite político e legal concreto onde as instituições 

dedicadas a controlar e regular os fluxos transfronteiriços estão localizadas. Estas 

instituições trabalham em diferentes aspectos e constituem uma rede complexa de 

práticas muitas vezes sobrepostas e contraditórias que respondem à diferentes 

interesses da estrutura burocrática71. 

 

Oliveira (2015) argumenta que a condição bipolar e multiforme do território 

fronteiriço traz um desconforto aparente e um confronto tácito entre duas formas de 

organizações sociais: as econômicas e as políticas. As primeiras estabelecem um modelo 

único para a realização de trocas, seguindo uma lógica específica ao criar seu próprio 

mercado. As organizações políticas, por sua vez, estabelecem uma lógica conjuntural, 

representada através dos câmbios de moedas, tratados, controle fitossanitário, decisões e 

acordos governamentais unilaterais ou multilaterais. Todavia, uma implica na outra, e as 

duas juntas conferem o verdadeiro dinamismo às regiões de fronteira e acabam incidindo 

                                                 
71 Tradução livre dos autores. 
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diretamente (devido à natureza horizontal das relações) na estrutura citadina e na tessitura 

urbana fronteiriça (PÈBAYLE, 1994, apud OLIVEIRA, 2015). 

De forma complementar, Oliveira (2015, p. 237, grifo do autor) ainda assevera: 

Todas as vezes que muda a correlação cambial, (geralmente entre a moeda local e 

o dólar americano), significativamente muda também o sentido dos fluxos de 

trocas mercantis na fronteira; qualquer mudança na postura política de governos 

em relação ao estado vizinho, imediatamente, na fronteira, se ordenam 

manifestações cotidianas correlacionadas. Ou seja, a fronteira, como princípio a 

oscilação, fixando uma condição pendular para os investimentos, para gastos 

corriqueiros individuais ou públicos, para ações sociais de convivência e até para 

o humor geral. As cidades conurbadas da fronteira são reféns dos gradientes 

incisivos dessa lógica. 

 

Apesar desse dinamismo, as instituições (tanto as formais como as informais) são 

formadas de forma individual em cada lado da fronteira, pois elas seguem uma lógica 

interna e nacional (estrutura do Estado, do próprio mercado, da cultura, etc.). No entanto, as 

implicações trazidas pela conurbação internacional variam em diversos momentos e 

interesses específicos, os quais abrangem dimensões, em alguns casos, imensuráveis para o 

planejamento.  

Mais especificamente, no que tange ao planejamento territorial, compreende-se que 

a conjuntura política e institucional dicotômica formada em uma fronteira internacional, se 

torna o principal desafio, pois há uma série de diferentes fatores (culturais, econômicos, 

históricos, institucionais, sociais, etc.) que podem interferir na gestão de um território 

fronteiriço. Isso ocorre em razão de que tais fatores são constituídos com base nos 

interesses individuais de cada país, que dependendo da situação, podem fortalecer ou 

fragilizar a estrutura fronteiriça, ou ainda, estreitar ou desfazer os “laços internacionais” 

formados nas cidades gêmeas. 

 

Considerações finais 

 

 

Partindo-se das reflexões trazidas nesse trabalho, acredita-se que o cenário de 

singularidades construído nas cidades gêmeas conurbadas internacionalmente, e que é 

propiciado por suas dinâmicas territoriais atípicas, as transformam em um território com 

potencialidades para a inserção no mercado internacional. No entanto, ao mesmo tempo, 
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essa internacionalidade traz uma inevitável dicotomia política e institucional, além disso, 

apresenta sérias dificuldades para o planejamento e para a gestão territorial. Isso acontece 

em razão de que a linha imaginária de uma fronteira internacional, que delimita a atuação 

dos Estados nacionais e dos poderes jurisdicionais, não se impõe aos processos 

transnacionais e aos fluxos de pessoas, de serviços, de produtos ou até mesmo, de 

problemas e oportunidades, que ao serem compartilhados territorialmente se tornam 

comuns para ambos os países.  

Assim, compreende-se que a dualidade nas implicações (tanto positivas como as 

negativas) advindas pelos contornos geográficos impostos, quando somada às diferenças 

políticas e institucionais exigem que essas regiões adaptem-se às soluções e planejamentos 

“criativos” que podem extrapolar as recomendações da teoria econômica convencional. 
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VIOLÊNCIA E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: UMA LEITURA DESDE O 

“LOTEAMENTO EXPOENTE” EM CHAPECÓ-SC 

 

SOCIO-SPATIAL VIOLENCE AND SEGREGATION: A READING SINCE THE 

"EXPOENT ALLOTMENT" AT CHAPECÓ-SC  

 

 

Clarete Trzcinski72 

Augusto Jobim do Amaral73  

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: O Brasil é marcado por históricas e profundas desigualdades sociais, onde o 

fenômeno da violência é um constante insofismável, em especial desde o recorte da 

segregação sócio-espacial. Neste sentido, o estudo tem por objetivo analisar, desde o aporte 

das políticas de habitação no município de Chapecó/SC, os efeitos de violência social 

operados a partir da segregação sócio-espacial. Para tanto, como procedimento técnico para 

a coleta de dados, foi utilizado um formulário para o adequado levantamento das 

informações, tendo como base uma entrevista semiestruturada, com 9 (nove) moradores do 

“Loteamento Expoente”, em visitas domiciliares, acompanhadas pelas agentes comunitárias 

que aleatoriamente definiam as famílias respondentes. A pesquisa teve enfoque qualitativo, 

e os dados foram analisados e interpretados a partir da técnica de análise de conteúdo. Os 

resultados mostram que, na visão dos moradores, a violência é um problema bastante grave 

no Loteamento, em suas mais diversas manifestações, v.g. a violência doméstica e 

intrafamiliar; violência de gênero, violência institucional, além dos vandalismos, 

delinquência, marginalidade, crimes de mortes, assaltos que são decorrentes da violência da 

ordem social, decorrentes do precário processo de urbanização. Conclui-se, desde as 

demandas comunitárias, um destaque para a necessidade da construção de um posto policial 

no Loteamento. 

 

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Segregação sócio-espacial. Violência. 

 

 

  

                                                 
72Estágio Pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Ciencias Criminais da PUC/RS; Doutorado em 

Engenharia de Produção da UFRGS; Professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e 

Dinâmicas Regionais da Unochapecó. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, processos de 

gestão e participação social. clarete@unochapeco.edu.br. 
73 Doutor em Altos Estudos Contemporâneos (Ciência Política, História das Ideias e Estudos Internacionais 

Comparativos) pela Universidade de Coimbra (Portugal); Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Criminais (PPGCCrim/mestrado e doutorado) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS). guto_jobim@hotmail.com. 

mailto:clarete@unochapeco.edu.br
mailto:guto_jobim@hotmail.com


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1627 

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

Abstract: Brazil is characterized by historical and deep social inequalities, where the 

phenomenon of violence is an unmistakable constant, in particular since the cutting of 

socio-spatial segregation. In this sense, the study aims to analyze, from the contribution of 

housing policies in the municipality of Chapecó/SC, the effects of social violence operated 

from socio-spatial segregation. In order to do this, as a technical procedure for data 

collection, it was used a formulary for the adequate information collection, based on a 

structured interview, with 9 (nine) residents of the "Expoente Allotment", at home visits, 

accompanied by community agents which randomly defined the respondent families. The 

research had a qualitative focus, and the data were analyzed and interpreted from the 

content analysis technique. The results show that, in the view of the residents, the violence 

is a serious problem in the Allotment, in its most diverse manifestations, e.g. domestic and 

intrafamily violence; gender violence, institutional violence, besides to vandalism, 

delinquency, marginality, crimes of death, robberies that are due to the violence of the 

social order, resulting from the precarious urbanization process. It is concluded that, from 

the community demands, an emphasis on the need to build a police station in the Allotment. 

 

Keywords: Social Housing Interest. Socio-spatial segregation. Violence. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A trajetória da política habitacional no Brasil tem sido marcada por mudanças na 

concepção e no modelo de intervenção do poder público, especialmente no que se refere ao 

equacionamento do problema da moradia para a população de baixa renda. Com a extinção 

do BNH, em 1986, o planejamento na área habitacional retomou suas ações a partir da 

instituição do Ministério das Cidades em 2003 e pela aprovação da Lei 11.124/2005 que 

pretendem concretizar a gestão compartilhada entre sociedade civil e administração 

pública, dispostas na Constituição Federal de 1988. 

A partir de 2007, novas mudanças ocorreram no que tange à forma de se implantar 

políticas habitacionais no Brasil. O governo Federal passou a liberar recursos para o 

investimento habitacional por meio do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social) lançando o “Plano de Aceleração do Crescimento” (PAC), destinado a promover o 

crescimento econômico com um ambicioso programa de investimentos em infraestrutura 

(ARAGÃO, 2012).  Com ele, o “Programa Minha Casa Minha Vida”, que têm o intuito 

principal acabar com o déficit habitacional, com financiamentos diretos para a população 

de baixa renda. 
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O estudo se justifica uma vez que a política habitacional desempenhou 

historicamente um papel central na consolidação do modelo urbano a partir da reprodução 

de seu padrão de segregação sócio-espacial. A construção de grandes conjuntos 

habitacionais em áreas periféricas onde a terra é mais barata foi a forma de provisão 

habitacional predominante ao longo de décadas, o que contribui para impulsionar o 

espraiamento urbano, a proliferação de um padrão urbanístico monofuncional e o 

estabelecimento de uma divisão territorial entre ricos e pobres. O atual modelo de 

segregação sócio-espacial coaduna diferentes grupos sociais muitas vezes próximas, mas 

separados por muros e tecnologias de segurança e tentem a não interagir em áreas comuns 

(ROLNIK, 2015).   

Definiu-se como local de pesquisa o município de Chapecó, em virtude do seu 

processo de urbanização, desde os anos 70, o qual instituiu uma política de ‘limpeza 

urbana’ que culminou no surgimento de vários loteamentos urbanos, através do incentivo 

da habitação social, criados com o intuito de concentrar a população mais pobre da cidade. 

Na atualidade o problema da violência transferiu-se de um bairro conhecido, alastrando-se 

para conjuntos habitacionais de interesse social.   

Realizar a pesquisa no “Loteamento Expoente” deu-se pelos acontecimentos de 

violência e criminalidade têm sido notícia nos jornais locais, problemática que levou muitas 

moradias serem vendidas ou abandonadas, resultando, no dia 10 de abril de 

2018,  na primeira operação de reintegração de posse do período urbano de Chapecó e a 

primeira do MCMV do país. 

 

URBANIZAÇÃO NO BRASIL: Violência e questão social urbana 

 

Por Urbanização entende-se que é o crescimento das cidades, tanto em população 

quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço 

urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade que, quando 

ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. 
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Numa breve análise ao processo de urbanização utilizada para esta proposta de 

pesquisa, reporto-me a descrição de Santos (1996, p.17) “durante séculos o Brasil como um 

todo é um país agrário”. Para o autor a Bahia e a Zona da Mata do nordeste ensaiaram, 

antes do restante do território um processo de notável urbanização, e Salvador comandou a 

primeira rede urbana das Américas. 

Viana (1995 apud SANTOS, 1996, p.14) aponta que o “urbanismo é condição 

moderníssima da nossa evolução social, Toda a nossa história é a história de um povo 

agrícola”. Aonde todo o “dinamismo da nossa história, no período colonial, vem do 

campo”. (p.14). Para toda a América Latina, a cidade cresceu como “flor exótica”, pois sua 

evolução “vai depender da conjugação de fatores políticos e econômicos, e o próprio 

desenho urbano, importado da Europa vai ser modificado”. 

O processo de urbanização no Brasil tem início na década de 50, com o aumento 

populacional e o desenvolvimento do espaço urbano. Os moradores do campo mudam-se 

para a cidade em busca de melhores condições de vida, surgindo uma ligação direta entre 

emprego e metropolização. Entretanto, ainda durante o século XVIII, a urbanização começa 

e se desenvolver, a se intensificar, após a Segunda Guerra Mundial, durante o século XX. A 

taxa de urbanização que em 1940 era 26,36%, em 1980 alcança 68,86%. A urbanização está 

então ligada ao processo de industrialização, gerando a criação de indústrias, fabricas e 

empresas de grande porte, em regiões onde se instalam um alto número de pessoas, gerando 

empregos diretos e indiretos, fazendo com que novos imóveis e prestadores de serviços se 

instalem aos seus arredores. A partir de 1940-1950 a industrialização não pode ser 

entendida apenas como a criação de atividades industriais, mas também como um processo 

social, formando um mercado nacional, expandido o consumo, impulsionando as relações e 

ativando a urbanização, envolvendo o país e acelerando a urbanização das médias e grandes 

cidades, que são as primeiras a receber estas indústrias (PENA, 2017). 

A urbanização sob a ótica da sociedade industrial pela urbana é analisada por 

Lefebvre, quando aponta que poder gozar o ambiente urbano em liberdade é um privilégio, 

um direito, e Harvey (2012) destaca o direito à cidade como direito humano. Para Lefebvre 

(2001, p. 118) o direito à cidade “não pode ser concebido como um simples direito de visita 
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ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 

transformada, renovada”. 

 Para Harvey (2012) a urbanização, desempenhou um papel decisivo na absorção de 

capitais excedentes, em escala geográfica sempre crescente, mas ao preço do explosivo 

processo de destruição criativa que tem desapropriado as massas de qualquer direito à 

cidade. Sugere que a resposta para esta questão é simples, em princípio: maior controle 

democrático sobre a produção e utilização do excedente, principalmente quando o próprio 

Estado for submetido a controle democrático.   

Medeiros (2013) aponta que o fenômeno do crescimento urbano não está isento de 

grandes contradições sociais e, com diferenças de grau e intensidade, todas as cidades 

brasileiras exibem problemáticas parecidas. Em todas elas existem problemas como os de 

emprego, habitação, transporte, lazer, água potável, esgotos, educação, saúde, apresentando 

grandes carências. Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas. 

Além destas problemáticas, a questão da violência assume centralidade no debate 

público contemporâneo a partir dos anos 90. Hugnes (2004) mostra que o seu crescimento e 

a ampliação de sua abrangência, especialmente nas regiões metropolitanas, levaram a uma 

redefinição do problema como uma das expressões da questão social, no final do século 

XX, estreitamente vinculada às condições sociais e urbanísticas desses aglomerados.  

A questão social para Castel (1995, p.18) é um desafio, porque é através dela que a 

sociedade "experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura". 

Para o autor a questão social é, na verdade, as ações públicas, disponibilizadas pelo Estado, 

na perspectiva de garantir a sobrevivência social dos cidadãos. Ou seja, quando o Estado 

assume a questão social enquanto problema estrutural, surge a mediação instrumentalizada 

pelas políticas sociais.   

Nessa ótica Iamamoto (2001) aponta que a gênese da questão social, foi fundada 

num tipo de relação social determinante e própria da sociedade capitalista, na qual a riqueza 

produzida por toda a sociedade é apropriada privadamente, e de seu desenvolvimento na 

contemporaneidade, como “expressão de desigualdades econômicas, políticas e culturais 

das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, características 
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ético-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade 

civil no acesso aos bens da civilização” (p.17). 

A violência por sua vez assume na sociedade capitalista contemporânea, o status de 

uma das expressões decorrentes das relações sociais que nela se concretizam e se 

manifestam em diversos espaços. 

Reportamo-nos a Sodré (2003) para conceituar a violência, entendida como ameaça 

ou como uso da forma destrutiva frente ao outro sujeito social. Para o autor há duas grandes 

modalidades de violência. A primeira refere-se àquela violência frequentemente ignorada: a 

violência do poder instituído, a violência de órgãos burocráticos, a violência do Estado, a 

violência do serviço publico. Essa violência é chamada de invisível, a violência 

institucional ou estado de violência, que é uma condição contínua, uma condição estrutural, 

irrebatível de violência, que deriva de um efeito de inércia que é ao mesmo tempo social e 

psicológico de indivíduos, é imposto por uma ordem cosmopolita, que é a ordem do Estado, 

com seus aparelhos e as suas articulações políticas. 

A segunda modalidade, chamada por Sodré (2003) de violência visível, entendida 

como ruptura pela força desordenada, pela força exclusiva da ordem social. Essa violência 

que dá lugar à delinquência, à marginalidade, aos muitos ilegalismos, possivelmente 

coibidos pelo poder do Estado. Nesse campo se inscrevem os crimes de morte, os assaltos, 

os massacres e outros variantes.  

Cabe ressaltar que a questão dos crimes e da violência é mais tratada como 

problema policial do que social. É preciso apontar aqui o desafio de compreender que a 

associação da violência às condições sociais de pobreza não significa uma tendência ou 

predisposição dos pobres à violência, pois isto corresponde a uma dupla penalização das 

populações periféricas.  

Para Hugnes (2004) as referências a respeito da violência criminal não diminuem a 

importância de se entender a violência comum, cotidiana, da exclusão social, que alarma e 

violenta os moradores das periferias. Trata-se da violência das situações que desgastam a 

auto-estima, tais como a precariedade habitacional e urbana, o acesso precário à saúde, 

especialmente para tratamentos complexos ou para obtenção de remédios, a falta de vagas 
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na educação infantil e no ensino médio, a violência no trânsito (que também é intensa na 

periferia), bem como a precária mobilidade e as dificuldades de acesso aos bens e serviços 

disponíveis nas áreas consolidadas, devido ao custo dos transportes. Sendo essa a violência 

que este estudo quer tratar. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia adotada foi predominantemente qualitativa, uma vez que se analisou 

os dados coletados de modo a descrever as percepções e os significados referentes a 

concepção de violência de moradores do Loteamento Expoente. A pesquisa qualitativa para 

Flick (2009, p.20) possui grande “relevância ao estudo das relações sociais devido a 

pluralização das esferas da vida”.  

Quanto aos procedimentos técnicos para a coleta de dados, foi utilizado o 

formulário para o levantamento das informações. A escolha pelo formulário aconteceu pelo 

fato de o entrevistador preencher o mesmo (BARROS; LEHFELD, 2001). A aplicação 

deste instrumento se deu através da aplicação da técnica da entrevista semi-estruturada, 

com questões abertas e fechadas em visitas domiciliares, mediante assinatura do termo de 

livre esclarecimento e consentimento, conforme determina a resolução 466/2012.  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são moradores do Loteamento Expoente 

selecionados aleatoriamente que totalizaram nove (9) sujeitos. Haja vista que, ao 

contabilizar esse numero, identificou-se que as respostas eram todas no mesmo sentido, o 

que levou-nos a priorizar os dados coletados. 

As entrevistas foram feitas juntamente com as Agentes de Saúde, após dois contatos 

com a Coordenadora do Posto de Saúde que sugeriu o acompanhamento das profissionais, 

pelo fato delas possuírem uma proximidade maior com a comunidade, facilitando o acesso 

aos entrevistados. Ou seja, duas Agentes de Saúde nos direcionava para os moradores 

“possíveis respondentes”, pessoas que elas conhecem e que estavam em casa no momento 

da visita e que aceitassem ser entrevistados.  

Diante das constantes ameaças de traficantes e da reintegração de posse que 

aconteceu no mesmo mês da visita, consideramos importante a presença das Agentes de 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1633 

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

Saúde para que fosse possível conquistar a confiança dos moradores, tendo em vista a 

participação na pesquisa. Assim mesmo, três (3) moradoras decidiram não realizar a 

entrevista. Haja vista que os boatos que correm lá, é de que ‘ninguém ouve e nada vê’. 

Corroborando com a realidade vivida pelos moradores, foi bem visível o medo deles de 

falarem sobre as situações de violência presenciada, o que nos levou a diversas explicações 

de que as entrevistas não tinham relação com denuncia e que seus nomes seriam mantidos 

no anonimato. 

Para analisar o material textual, utilizou-se a análise de conteúdo, de acordo com 

Bardin (2011) absorve o investigador pelo escondido, o latente, o não aparente, o não dito, 

repetido por qualquer mensagem. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES  

Loteamento Expoente como cenário de pesquisa 

  

 No que se refere ao perfil dos entrevistados, observa-se que as idades variam de 33 

a 79 anos, com predominância para o sexo feminino, residentes no loteamento desde a 

criação, com predominância das famílias com até 3 membros, portanto famílias pequenas, 

sendo grande parte assegurados da Previdência Social que recebem auxílio doença ou 

aposentadoria. A maioria dos entrevistados são assegurados da previdência social, 

aposentados (a) e ou recebem auxílio doença; aqueles com carteira de trabalho as profissões 

indicadas foram de babá, pedreiro e serviços domésticos. 

 Para entender como conceitos são recepcionados por determinada comunidade, 

deve-se conhecê-la e compreender a sua formação social. Dessa forma, apresenta-se um 

pouco da sua historia. 

O Loteamento Expoente, foi construído na cidade, com recursos do Programa do 

Governo Federal, mediante uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de 

Chapecó, autorizado de outubro de 2009, no mesmo mês a Construtora Embracol firmou o 

contrato de construção do loteamento junto a Caixa Econômica Federal. Trata-se do maior 

empreendimento habitacional no oeste catarinense, construído em uma área de 82 mil 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1634 

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

metros quadrados, com um total de 470 moradias. O investimento total no projeto é de R$ 

20,6 milhões. O empreendimento foi entregue em prazo extraordinário de pouco mais de 14 

meses. (HERTZEL, 2016). Nas Figuras 1 e 2 é possível verificar a dimensão da construção.  

Figura 1 e 2 – Loteamento Expoente 

              
Fonte: EMBRACO (2011 apud HERTZEL, 2016). 

 

 Do total de 470 moradias, 336 são apartamentos de 45 metros quadrados e 134 são 

casas de 36 metros quadrados, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Destas, 15 

estão adaptadas para pessoas com deficiência e 15 para idosos. O Loteamento está dividido 

em Expoente 1, 2, 3 e 4. O Expoente 1 tem 13 blocos de apartamentos, o Expoente 2 possui 

15 blocos, o Expoente 3 tem 8 blocos e o Expoente 4 foi composto por 6 blocos. Cada 

bloco tem 2 andares e cada andar possui 4 apartamentos. Localiza-se o “Loteamento 

Expoente” no bairro Seminário. (HETZEL, 2016).  

 A escolha dos beneficiados pelo programa foi feita por meio de sorteio, levando em 

consideração alguns critérios de seleção. Num primeiro momento, a prefeitura identificou 

os interessados. Entre 18 de maio a 30 de outubro de 2009, através da Secretaria de 

Habitação, distribuíram-se 7.588 senhas para famílias. Nesse período, foram feitos 2.618 

cadastros, posteriormente avaliados considerando critérios como baixa renda, estarem 

estabelecidas em áreas do risco, mulheres chefes de família, ou seja, aquelas famílias que 

estavam em situações de risco e de vulnerabilidade social. (HETZEL, 2016). O imóvel foi 

entregue aos moradores no dia 11 de julho de 2011. 

 Queremos aqui salientar que o investimento realizado pela prefeitura municipal foi 

de fundamental importância e que se vislumbrou para a população de mais baixa renda com 
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condições de precariedade habitacional, em decorrência do alto valor dos imóveis uma 

maneira de obter uma qualidade de vida, através da garantia do direito a habitação. Pois, 

conforme a FetrafSul (2011) com subsídio do Governo federal, cada família assumiu 

parcelas de 10% da renda familiar, durante um período de dez anos, o que corresponde ao 

mínimo de R$ 50 reais e ao máximo de R$ 139 reais e 50 centavos/mês.  

Desde a entrada dos moradores, muitos acontecimentos de violência e criminalidade 

têm sido notícias dos jornais locais, problemática que levou muitas moradias serem 

vendidas ou abandonadas e que resultaram no dia 10 de abril de 2018,  da primeira 

operação de reintegração de posse do período urbano de Chapecó e a primeira do MCMV 

do país.  

Segundo o jornal Clic RDC (2018), em torno de 120 policiais envolvendo o Poder 

Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, SaerFron, Polícia Federal, Batalhão de Choque, 

SAMU e Copo de Bombeiro, atuaram na reitegração de posse de 38 famílias em situação 

irregular no Loteamento Expoente. 

A reintegração de posse foi ingressada pela Caixa Econômica Federal devido aos 

imóveis serem ocupados irregularmente por famílias, outros foram vendidos contra as 

normas do Programa Minha Casa Minha Vida, e invadidos por criminosos. E que por não 

ter havido a entrega consensual, houve a necessidade de expedição dos respectivos 

mandados de reintegração, conforme nota Divulgada pela Caixa (CLIC RDC, 2018). 

Como a pesquisa de campo realizou-se logo depois deste acontecimento, muitos 

entrevistados, de uma forma direta comentaram o fato, relatando que muitas famílias não 

tinham recebido uma notificação. Simplesmente a operação foi realizada pegando todos 

desprevenidos. A operação causou indignação nos moradores e medo, pois relatos 

apontaram que alguns têm até medo de viajar, para visitar parentes e perder seu imóvel, 

mesmo estando regular nos pagamentos. 

O direito a moradia, foi num primeiro momento de grande felicidade, entendido 

como uma conquista da casa própria, entretanto,  

Era tudo muito bonito aqui no início, tinha uma guarda, com flores nas 

ruas, hoje não tem mais nada, tá tudo quebrado, arrancam as flores, não 

adianta plantar. Só tinha uma via de acesso, ai foram abrindo estradas de 
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chão para fugirem da polícia. O transporte publico, é velho, aqui na rua 

tem cadeirante e precisa da ajuda das pessoas para subir no ônibus.  A 

única coisa que a piazada tem para brincar é um campo de futebol de 

areia, que hoje é só terra, ai brigam para jogar. O barracão, veja ai, tá 

interditado a 5 anos, não tem lugar para nós se reunir. Só tem um 

quiosque aqui na entrada, mas quem utiliza é a piazada que fuma droga, 

fica lá o dia inteiro, mas nós não podemos utilizar, ir pra que? Pra ficar 

cheirando a droga junto, para ver bebedeira e briga? (Entrevistada 4). 
 

A maioria dos moradores entrevistados estão no loteamento desde o início, 7 anos, 

vieram de áreas irregulares e de aluguéis. A grande maioria salientou que após concluir os 

10 anos, se possível for, vão vender o imóvel, querem sair de lá. A permanência das 

famílias do Loteamento é por falta de alternativas, pois são de baixo poder aquisitivo e sem 

opção de outra moradia. O entrevistado 1 relata, “não gosto daqui, preferia ter ficado na 

favela”. O mesmo morava em área irregular. O que demonstra que a moradia se tornou um 

pesadelo, um verdadeiro filme de terror, vivido no dia-a-dia através do medo e da 

insegurança. 

 Nos princípios da Política Nacional de Habitação o direito à moradia, é disposto 

como um direito humano, individual e coletivo, previsto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988; bem como a moradia digna como 

direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infra-

estrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços 

urbanos e sociais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 

 

Representações da violência  

 Na atualidade, a violência se acirra diante de uma sociedade globalizada, ainda 

fundada na exploração/dominação geradas pelo capitalismo, pelas relações de gênero 

patriarcais e pelo racismo (ROCHA, 2014). Outros exemplos são apresentados por 

Bonamigo e Chaves (2014), como as agressões contra pessoas em diferentes espaços; 

agressões específicas contra crianças, adolescentes e mulheres (incluindo as sexuais) no 

espaço familiar; violências no espaço da escola (agressões entre colegas e entre alunos e 

professores, presença de armas, ameaças, furtos e roubos relacionados ao patrimônio da 

escola); violências no trânsito (colisões e atropelamentos); violências contra o patrimônio 
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(furtos e roubos de bens públicos e privados); tráfico e porte de drogas; porte de armas; 

sequestro-relâmpago; aplicação de pequenos golpes que implicam em extorsão financeira; 

preconceitos étnicos, homoafetivos, contra pessoas pobres, violência estatal (materializada 

na postura autoritária e no uso excessivo da força presentes nas ações públicas no campo da 

segurança), entre outras. O que nos faz observar o quão complexo é o fenômeno da 

violência. 

 Corroborando, o entendimento de violência contextualizada pelos moradores foi a 

partir do que eles sofrem ou vivenciam no seu cotidiano no Loteamento, conforme 

expressado:  

Encomodar, piazada bater na janela de madrugada para pedir dinheiro, 

se não dá é perigosos eles quebram a porta. (Entrevistado 1) 

 

Ameaças. Já fui ameaçada diversas vezes, quando estou na janela, passa 

a gurizada e me gritam ‘pescoço não brota’, ‘gagoeta’. Agora mesmo 

tenho uma ameaça aqui no celular de uma moradora que foi despejada 

daqui (mostra a ameaça pelo telefone). (Entrevistada 2) 

 

Fui agredida fisicamente, por um piá. Depois eles vieram aqui e 

quebraram os vidros da minha casa. Ai chamei meus irmãos policiais e 

prenderam ele. (Entrevistada 3). 

 

Aqui também já vimos policiais arrastarem um piá até a esquina. 

Bateram nele, depois arrastaram. As vezes chegam no ponto de ônibus e 

começam a bater em quem está lá, se é piazada, sem saber se são 

culpados ou não. Também é violência né. (Entrevistada 4) 

 

Aqui são brigas todos os dias, também tem conflitos familiares, idosos são 

ameaçados, intimidados. Ai eles ficam com medo, porque são fraquinhos. 

(Entrevistado 5) 

 

Tem briga, vandalismo, morte (3 ou 4), abuso com criança, violência 

doméstica. Drogas sei que existe e muita criança envolvida. Teve caso do 

Conselho Tutelar, mas ninguém se mete mais, porque quem denuncia 

sofre consequências (Entrevistada 9) 
 

 

Ficou evidenciada que a violência que se apresenta na vida cotidiana dos moradores 

do Loteamento Expoente é tipificada de diversas formas, e apresentam o complexo cenário 

vivenciado. Conforme as falas, a violência doméstica e intrafamiliar, praticada contra 

crianças, mulheres e idosos; violência de gênero, violência institucional praticada pela 
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polícia e pelo Município, manifestadas pela falta de acesso aos direitos de infraestrutura, 

escola, falta de lazer. Todas essas violências se intensificam na visão de Sodré (2003) pelo 

processo de urbanização manifestadas através de vandalismos, delinquência, 

marginalidade, crimes de mortes, assaltos que são decorrentes da violência exclusiva da 

ordem social. 

Com o crescimento dos índices de violência amplia-se o medo e a sensação de 

insegurança no cidadão comum. Bauman (2009, p.10) afirma que a “[...] a insegurança 

moderna, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos 

criminosos”. Nessa ótica, a insegurança aumenta o medo, e a população acredita e reafirma 

quando perguntado,  

Eles ficam soltos e nós temos que nos trancar, ficar presos em casa e 

colocar grade na porta, mesmo assim eles podem vir com alguma 

ferramenta, abrir e atirar na gente (Entrevistado 1).  
 

A insegurança leva a população a desaparecer das ruas. A ficarem trancados em 

casa, e só saírem para quando for necessário, muitas moradores relataram não saírem muito 

de casa, para não se incomodarem. Uma mãe relatou, 

Medo de deixar a sua filha ir ao supermercado. Parece que o problema 

maior é quando somos mulher e moramos só com filhas. Quanto tem um 

homem na casa, mesmo menor de idade parece que eles respeitam mais. 

Porque sabem que se eles falaram alguma coisa pra mãe deles, vai tomar 

uma atitude (Entrevistada 4). 

 

Nessa fala, e conforme o sexo das entrevistadas (o), a maioria do sexo feminino, 

observa-se que a maioria é composta de família monoparental, tendo como provedora a 

mulher. Saffiotti (1979) mostra que a história da instituição familiar sempre teve como 

ponto de partida o modelo patriarcal, importado pela colonização e adaptado às condições 

do Brasil da época, latifundiário e escravista. Entretanto, essa hegemonia é questionada, 

haja vista a pluralidade de famílias brasileiras de origem africana, indígena e das classes 

populares como um todo, como famílias columbinas, chefiadas por mulheres com seus 

filhos, e os adotivos.  

Com as transformações do final do século XIX e início do XX instituem um novo 

modelo de família no Brasil, que se opunha ao modelo patriarcal. E a famílias 
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monoparentais femininas, ou chefiadas por mulheres, com a presença o cônjuge ou não 

cresce. Nesse modelo, Teixeira (2013) constata que a mulher na condição de provedora do 

lar, enfrenta maiores dificuldades, tendo em vista as desigualdades de gênero que 

atravessam o mercado, os salários e as condições de trabalho, e a responsabilização destas 

sozinhas, de cuidar, proteger os filhos.  

Neste contexto, a violência de Gênero tem crescido muito. Conforme Araujo 

(2008), a violência de gênero produz-se e reproduz-se nas relações de poder onde se 

entrelaçam as categorias de gênero, classe e raça/etnia. Expressa uma forma particular de 

violência global mediatizada pela ordem patriarcal, que delega aos homens o direito de 

dominar e controlar suas mulheres, podendo para isso usar a violência. Dentro dessa ótica, 

a ordem patriarcal é vista como um fator preponderante na produção da violência de 

gênero, uma vez que está na base das representações de gênero que legitimam a 

desigualdade e dominação masculina internalizada por homens e mulheres. 

Os moradores também evidenciaram estigma e discriminação. O loteamento 

expoente foi construído pelo “Minha Casa Minha Vida”, para as famílias com renda de até 

três salários mínimos, o que demonstra a vulnerabilidade social das quais vivem. Muitos 

entrevistados relataram que sofrem discriminação por morarem no loteamento.  

Minhas filhas deixaram currículo em várias empresas, não chamam, não 

conseguem emprego (Entrevistada 2). 

 

As famílias não vem visitar a gente e as amizades não vem aqui por medo. 

Eu digo que é para eles vir de dia, que ai não tem perigo. (Entrevistada 3) 

 

Taxi e pizzaria não adianta chamar que eles não vêm. Agora no 

seminário tem uma pizzaria que trás, mas só para quem ele conhece, já 

foram assaltados aqui (Entrevistada 4). 

 

Eu tenho vergonha de dizer que moro no expoente, eu trabalhava para 

algumas empresas, que levavam a mercadoria aqui. Ai de repente 

disseram que não queriam mais meus serviços (Entrevistado 5) 

 

Esses dias meu padrão queria me dar carona, eu não aceitei porque 

pensei, se ele me trazer vai saber onde eu moro, ele pensa que moro no 

Bairro Seminário. Eu trabalho lá a 4 anos, eles não sabem que moro 

aqui. Outro dia tava numa loja e uma pessoa foi comprar e ficaram 

debochando dizendo, lá tem cep, nome de rua.....( Entrevistada 7). 
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O conjunto habitacional Expoente, possui pouca infraestrutura, não é considerado 

local de difícil acesso, foi apontado que necessita de manutenção, bem como as vias de 

acesso. No que se refere à iluminação pública tem, mas nos condomínios por falta de 

pagamento dos moradores é precária. No que tange a conservação do entorno do 

loteamento (estradas de acesso), existe um mato fechado o que se torna perigoso e causa 

medo para aqueles que precisam fazer o trajeto a pé.  

No que ser refere a coleta seletiva do lixo, não observamos lixos acumulados, fomos 

informados de que uma das moradoras, faz a separação seletiva do lixo, o que tem 

organizado a  situação.  

Quanto aos equipamentos sociais, na área da saúde os moradores utilizam a 

Policlínica do Bairro Seminário, bem como os demais equipamentos públicos e comerciais. 

As escolas ficam nas proximidades do Bairro, a maioria das crianças e adolescentes vão de 

ônibus para as escolas do município, segundo os moradores, para a escola São Francisco 

não existe ônibus e muitos vão a pé. A creche foi entregue ano passado. 

No que se refere à área de lazer, existe apenas um campo de futebol, por causa disso 

ocorrem muitas brigas. Existe um quiosque na entrada do Loteamento 1, mas segundo os 

moradores, quem usa são os ‘pias’, chamados pelos moradores.  

Para reunião e convivência existia um barracão, entretanto a 5 anos está depredado, 

sem condições de uso, interditado, além do mais está em péssimas condições, e que pode 

cair a qualquer momento, por causa disso, não tem lugar para reuniões de moradores, de 

acordo uma moradora, “a prefeitura disse que ia derrubar e construir outro, mas até agora 

nada. Ai nós não temos onde fazer reunião de morador” (Entrevistada 2). 

Portanto, o fenômeno da violência, se torna um dos grandes desafios da atualidade, 

pois enquanto recorte do social, na visão de Silva (2005) perpassa o cotidiano de todos de 

forma atordoante, sendo necessário buscar novos parâmetros para sua compreensão e 

enfrentamento. A violência possui ligações profundas com a desigualdade entre as classes e 

a exclusão social, dessa forma, seu enfrentamento não pode eximir-se da melhoria do 

sistema de proteção social, do fortalecimento das políticas sociais e da garantia de direitos. 
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Segurança Pública: poder ou violência?  

 Ao discorrer acerca da segurança pública nos reportamos à análise de Bonamigo e 

Chaves (2014), que buscam sua fundamentação em Rousseau. Para os autores a segurança 

pública é uma criação social nascida no bojo da passagem de estágio da convivência natural 

ao da convivência social. É nesse processo social que homens e mulheres abrem mão de 

alguns direitos naturais, delegando-os a uma instância superior, responsável pela segurança 

coletiva. 

 Entretanto, a política da segurança pública desde sua gênese, mesmo socialmente 

fundamental, em todos os regimes políticos foi mantida como um campo de menor 

prioridade, tratada em uma ótica militarista, com o uso predominante da violência com 

forma de dominação. Mesmo com os esforços da última década e os importantes 

movimentos de introdução de conteúdos de direitos humanos e formação humana nas 

academias militares estaduais e civis, mantém-se a lógica tradicional de uso da violência 

institucional (BONAMIGO e CHAVES, 2014). 

 Portanto, ao analisar as configurações contemporâneas de violência, percebeu-se 

algumas práticas violentas da própria polícia as quais produzem medo e insegurança 

‘onde todos são suspeitos’, e que Bonamigo e Chaves (2014, p.467), apontam que essa 

suspeita está, 

 
Corporificados nos pobres, nos negros, nos bandidos – que representam o 

perigo. Essa suspeição induz a lidar com o medo pelo viés da polícia, o 

que abre brechas para a policialização da segurança pública e a afirmação 

do autoritarismo institucional como mediador da relação entre as agencias 

policiais prestadoras de serviço público no campo da segurança e a 

sociedade em geral. Um dos efeitos é a população, além de sentir-se 

encurralada pelo medo da criminalidade, sentir-se também insegura em 

relação ao que poderá acontecer quando recorre ao serviço dos agentes 

públicos encarregados pela manutenção da ordem [...]. 

 

 Para Marino (2017, p.3) a polícia representa uma das principais instituições de uma 

cidade.  

Encarregada pela imposição da ordem, as forças policiais alicerçam uma 

estrutura vinculada aos interesses estatais e, consequentemente, aos 

interesses sociais hegemônicos. [...], ao focarmos nossa análise nas forças 
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policiais pretendemos colocar em apreciação uma instituição construída 

ao longo de mais de dois séculos, que se mostra reticente a mudanças. 

 

Na visão dos moradores, a Polícia Civil e Militar não tem autoridade na 

comunidade. Eles chegam lá e são chamados de “rato, porco, verme” (Entrevistada 2).  Já a 

Polícia Tática é mais respeitada, “eles chegam aqui e quebram a pau quem eles pegam, 

chegam armados, com muitos carros, com spray de pimenta” (Entrevistada 4). 

Deu para perceber que na visão dos moradores, em virtude da gravidade da situação 

de violência e criminalidade, eles justificam e desejam a presença da polícia. Parece-nos 

que o medo de ser vítima assusta muito a comunidade, o que acaba acarretando aumento da 

pressão pela adoção de medidas mais duras contra os criminosos. E, por outro lado, relatam 

a violência sofrida daqueles que deveriam fazer segurança, conforme denuncia as falas a 

seguir: 

Aqui também já vimos policiais arrastarem um piá até a esquina. 

Bateram nele, depois arrastaram. As vezes chegam no ponto de ônibus e 

começam a bater em quem está lá, se é piazada, sem saber se são 

culpados ou não. Quando eles vinham aqui, as pessoas que estavam na 

rua, na frente das casas, não podia olhar para a polícia, porque eles 

diziam que iam bate (Entrevistada 4). 

 

A polícia criou inimigo aqui, porque elas viram seus filhos apanharem e 

já falaram aqui é tudo bandido mesmo. Mas somos pessoas 

trabalhadoras, os filhos estudam, outros fazem faculdade, mas todos 

somos vistos como bandidos (Entrevistada 9). 

 

 Na visão dos moradores, a polícia já foi bem mais violenta, no ultimo ano parece 

que isso mudou, “no início, os pia fugiam da polícia, corriam por medo, porque eles 

batiam antes para depois perguntar. Pisavam na cabeça. Depois foram conhecendo o 

lugar e vendo que não são todos bandidos, aqui tem trabalhador”. (Entrevistado 5). 

Uma das moradoras relata, “se tivesse um posto aqui, muita coisa não teria 

acontecido, muitas mães não teriam perdido seus filhos para as drogas e para o crime”. 

(Entrevistada 2). As entrevistadas 4 e 9 relatam,  

Se todas as promessas feitas, tivessem sido cumpridas, seria um 

loteamento exemplar, se tivesse posto de polícia, teriam apoio da 

população, ia inibir os adolescentes se envolver com drogas, a 

depredação das casas e apartamentos e as mortes (Entrevistada 4). 
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Se tivesse uma base policial aqui teria mais segurança. Não teria 

acontecido tantas mortes, teria tido mais prisões, e pessoas não teriam 

saído daqui por medo (Entrevistada 9). 
 

 Portanto, a solução da criminalidade, vem da própria comunidade, no caso, indicam 

a presença efetiva do Estado na região para garantir a plena realização dos direitos de 

cidadania, a partir da construção de um posto policial. Que segundo eles isso foi prometido, 

mas não cumprido até hoje, 7 anos depois da entrega do Loteamento.  

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa mostrou que a violência é um fenômeno bastante grave no “Loteamento 

Expoente”, o que demonstra que o direito à habitação, enquanto realização de um sonho se 

tornou um grande pesadelo. Haja vista, que todos relataram as diversas formas de violência 

sofrida diretamente ou indiretamente.  

As violências sofridas e percebidas são multifacetadas. Além da falta de garantia 

dos direitos básicos de cidadania como direito de ir e vir, existem outras formas de violação 

de direitos que reproduzem os fenômenos criminais. Como forma de coibir a criminalidade 

e a violência, a comunidade justifica e deseja a presença da polícia. Nessa ótica, o medo de 

ser vítima assusta muito a comunidade, o que acaba acarretando aumento da pressão pela 

adoção de medidas mais duras contra os criminosos. 

A pesquisa revelou a existência dos problemas da violência e da criminalidade 

enfrentados pelos moradores do empreendimento habitacional em questão. Entretanto, 

observa-se que o território em que está o Loteamento Expoente é uma comunidade com 

grande número populacional, com diferentes grupos e de idades diversificadas, com 

ausência de ambientes adequados às necessidades das famílias, em função da execução de 

projetos que não contemplam a realidade, bem como ausência de relações entre vizinhos, e 

de intergeracionais, onde muitos dos jovens e adultos estão envolvidos com o tráfico de 

drogas. A falta de pertencimento ao lugar a nosso ver, contribui para a marginalização e da 

depredação da estrutura do Loteamento. 
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Foi possível identificar que o PMCMV ofertado, não produziu habitações que vão 

de encontro ao cumprimento do direito à moradia adequada, cuja característica vai além do 

direito a uma casa, mas inclui a efetivação do desenvolvimento social, econômico e cultural 

de seus moradores.   
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SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: A gestão de resíduos sólidos urbanos (GRSU) é um dos principais desafios para 

os municípios, devido aos custos de manejo, a falta de infraestrutura e de mão de obra 

especializada, além do crescente aumento populacional e do consumo. O objetivo do 

trabalho é repensar o atual modelo de GRSU de Curitiba, especialmente os resíduos 

orgânicos, os quais representam a maior parte dos resíduos coletados e seguem sem 

nenhum tratamento direto para o aterro sanitário. Não atendendo as diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. A pesquisa é documental e bibliográfica, utilizando 

dados históricos disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, além 

de publicações relacionadas ao tema e a Economia Circular, sendo a base para o repensar 

do modelo. Como resultados, cerca de 95% dos resíduos coletados são orgânicos e/ou 

rejeitos em 2016. Alternativas de tratamento como a compostagem e a digestão anaeróbia 

são essenciais para a redução da disposição de resíduos nos aterros sanitários, bem como, 

uma melhor segregação nos domicílios a qual representaria a redução no desperdício de 

materiais, energia, água, nutrientes e dinheiro. 

 

Palavras-chave: Resíduo orgânico. Economia circular. Compostagem. Digestão anaerobia. 
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Abstract: Municipal Solid Waste Management (MSWM) is one of the main challenges for 

municipalities, due to management costs, lack of infrastructure and skilled labor, as well as 

increasing population and consumption. The objective of the work is to rethink the current 

MSWM model of Curitiba, especially the organic waste, which represents the majority of 

collected waste and follow without any treatment direct for the landfill. Not meeting the 

guidelines of the National Policy on Solid Waste from 2010. The research is documentary 

and bibliographical, using historical data available in the National System of Sanitation 

Information, using also publications related to the subject and the Circular Economy, being 

the basis for rethinking the model. As a result, about 95% of the waste collected is organic 

and / or refuse by 2016. Treatment alternatives such as composting and anaerobic digestion 

are essential for reducing waste disposal in landfills as well as better segregation in 

households which would represent a reduction in the wastage of materials, energy, water, 

nutrients and money. 

 

Keywords: Organic waste. Circular economy. Composting. Anaerobic digestion. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca de soluções apropriadas para a coleta, tratamento e reutilização de resíduos 

é um desafio para a sociedade dos países em desenvolvimento (POLPRASERT, 2017). 

Justificado pelo aumento anual na geração de resíduos sólidos que está relacionado com o 

rápido aumento da população global e taxa de urbanização (LIM; LEE; WU, 2016).  

Outros fatores que contribuem para tal desafio é falta de infraestrutura, estratégias 

adequadas, mão de obre especializada e restrições econômicas dos órgãos municipais 

(CHATTERJEE; MAZUMDER, 2016). Na Índia, a gestão de resíduos gasta muito dinheiro 

com a coleta e o transporte, e um potencial de valoração de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

permanece inexplorada (AICH; GHOSH, 2016). Caso semelhante é o que conclui Silva 

(2016) no caso o município de Curitiba.  

Todos os países do mundo podem se beneficiar da redução da geração de RSU por 

meio de reciclagem e reutilização (ADHIKARI et al., 2010). Entre os resíduos sólidos 

gerados, o orgânico possui a maior proporção mundial, correspondendo a 46% 

(HOORNWEG; BHADA-TATA, 2012). Os países em desenvolvimento têm potencial para 

gerar energia verde através do resíduo biodegradável, mais que os países industrializados, 

porque possuem mais porcentagem de biomassa (AICH; GHOSH, 2016). 
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No Canadá, a compostagem é utilizada para produzir adubos e proteção para o solo, 

enquanto na Europa, países como a Alemanha e os Países Baixos encorajaram a separação 

na fonte para compostagem e produção de biogás através da digestão anaeróbica 

(ADHIKARI et al., 2010).  Estas duas tecnologias compostagem e a digestão anaeróbica 

são comumente usadas para tratar e reciclar a fração orgânica de RSU, antes de serem 

dispostas no aterro sanitário. 

O objetivo do trabalho é demonstrar a necessidade de repensar a gestão de resíduos 

orgânicos do município de Curitiba, propondo ações que dialoguem com a Economia 

Circular. Com relação a metodologia a pesquisa é documental e bibliográfica. Documental, 

pois faz uma análise nos dados disponíveis nas diversas organizações, seja elas nacionais 

ou municipais e leis relacionadas ao saneamento e aos resíduos sólidos. Bibliográfico 

porque busca na literatura disponível as possibilidades para contornar o problema de 

pesquisa, que é tratar de forma ambientalmente correta a geração de resíduos sólidos 

orgânicos de Curitiba.  

Além desta introdução o trabalho está segmentado nos seguintes capítulos: Revisão 

de Literatura; Procedimento metodológico; Resultados e Discussão e por fim Conclusões.  

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 
Por muito tempo houve nas políticas públicas brasileiras um vácuo na gestão de 

resíduos sólidos pela falta de uma política pública ambiental que determinasse diretrizes e 

instrumentos de ação para a gestão ambiental adequada de resíduos. As discussões para 

elaboração de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos tiveram origem no Senado 

Federal, com o protocolo do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 354, de 1989.  

Por muitos anos, discutiu-se a redação da proposta com a participação de órgãos 

públicos, representantes dos setores privados, movimentos sociais e da sociedade civil. 

Após 21 anos de tramitação, depois da aprovação na Câmara dos Deputados, em 11 de 
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março de 2010, e no senado federal, em 7 de julho de 2010, o Presidente da República Luís 

Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

A PNRS criou metas fundamentais que objetivam contribuir para a eliminação dos 

lixões e instituir instrumentos de planejamento nas esferas nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal; além de impor ao setor privado 

a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).  

A elaboração de um Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e de Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), nos termos previstos do 

Art.16 da Lei nº 12.305/2010, é condição fundamental para estados e municípios terem 

acesso aos recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

gestão de resíduos sólidos, bem como, receberem benefícios por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (MMA, 

2014).  

Neste sentido pode-se afirmar que a PNRS estabeleceu um novo marco regulatório 

que expressa a relativa melhoria no que diz respeito aos resíduos, embora ainda haja um 

longo caminho na efetivação prática da lei. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 

somente 2.202 municípios, de um total de 5.570 haviam estabelecido medidas para garantir 

a destinação adequada do lixo que não pode ser reciclado ou usado em compostagem até a 

data limite estabelecida em agosto deste ano77 (MMA, 2014). 

Foi a partir de 2011 que iniciou um processo de preparação do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos. Devido à complexidade da questão que a PNRS se propõe a enfrentar, o 

Plano se sustenta em relação direta com outros planos nacionais, sendo eles, o Plano 

Nacional de Mudanças do Clima, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Plano Nacional 

de Produção e Consumo Sustentável, a Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais Urbanos  e também está diretamente ligada a Política Nacional de Educação 

Ambiental através da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (MMA, 2013).  

De modo geral, a PNRS tem por objetivo definir estratégias que viabilizem a 

                                                 
77 Ou seja, em torno de 60% dos municípios não cumpriram a lei até a data estabelecida. 
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agregação de valor aos resíduos, incrementando a capacidade competitiva do setor 

produtivo, propiciando a inclusão social, bem como a descrição do papel dos Estados e 

Municípios na gestão de resíduos sólidos78.  

Neste contexto, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, 

apresenta alguns fatores para que os municípios apliquem a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos: diminuição dos custos operacionais e dos valores de investimentos; melhor 

utilização de tecnologias; melhor possibilidade de capacitação profissional; regras 

regionalizadas de utilização dos serviços; racionalização dos esforços integrando 

planejamento e gestão compartilhada que incluam os catadores de resíduos sólidos. 

Contudo, no Brasil, a separação dos resíduos sólidos orgânicos na fonte, quando 

comparada a dos recicláveis, apresenta práticas e medidas incipientes. Mais da metade da 

geração de resíduos no país é composta por resíduos orgânicos – de origem animal ou 

vegetal – e deste total apenas 4% é reciclado por usinas de compostagem que, em sua 

maioria, estão localizadas nas regiões sul e sudeste (IBGE, 2010). Neste contexto, é 

possível inferir que dos aproximadamente 80 milhões de toneladas de resíduos gerados, 

cerca de 47,7 milhões de toneladas corresponderam aos resíduos orgânicos e que apenas 1,9 

milhão de tonelada foi reciclado (ABRELPE, 2015).  

Quando dispostos em aterros ou lixões os resíduos orgânicos geram impactos 

ambientais, restringem o tempo de vida útil dos aterros e produzem passivos financeiros. 

Uma forma viável e sustentável de reciclar o volume de resíduos orgânicos produzidos é 

processá-lo por meio da compostagem e aproveitá-lo na agricultura urbana e rural como 

adubo. Porém, estima-se que apenas 1,6% dos resíduos orgânicos sejam aproveitados desta 

maneira no país (IPEA, 2012). 

                                                 
78  A PNRS define resíduos em estado sólido como o “material, substância, objeto ou bem descartado 

resultantes das atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe a proceder ou 

se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento em rede pública de esgoto (...) ou exijam 

para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (Título I, 

Cap. II, Art. 3, Parágrafo XVI, BRASIL, 2010). Deste modo, se esclarece que resíduos sólidos são os 

materiais descartados que possuem valor econômico, social e cultural, de modo a diferenciá-los dos rejeitos, 

aquilo que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento, não tem mais utilidade, devendo ser 

encaminhado à disposição final. 
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É possível afirmar que os princípios da PNRS dialogam com a alternativa de se 

promover a compostagem dos resíduos orgânicos em detrimento de sua disposição em 

aterro sanitário. É perceptível pelos seguintes princípios:  

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV 

- o desenvolvimento sustentável; VIII - o reconhecimento do resíduo 

sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania (BRASIL, 2010).  
 

De forma explicita, a PNRS trata da questão da compostagem ao utilizar o termo no 

Capítulo II – Definições – e no Capítulo III – Responsabilidades dos Geradores e do Poder 

Público. E, nitidamente, prioriza a compostagem em relação ao aterro sanitário, ao definir 

as diretrizes aplicáveis à gestão de resíduos sólidos da seguinte maneira:  

Art. 9° Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 
 

Ainda, quando discorre sobre as diretrizes do Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, a PNRS afirma: 

 
No Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos: (...) V - implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 

econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido 

(BRASIL, 2010). 

 

De maneira geral, é possível afirmar que a PNRS Sólidos estipula o envio 

obrigatório de resíduos para reciclagem e compostagem. Aterros sanitários passaram a 

constituir a forma legalmente adequada de disposição final somente para rejeitos, ou seja, 

quando não possuem mais possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos viáveis, o que via de regra, não é o caso dos resíduos orgânicos (BRASIL, 

2010).  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O método de pesquisa é dedutivo, por partir de um referencial teórico para as 

definições das alternativas para a gestão dos resíduos orgânicos baseado em nas concepções 

de economia circular.  

Com relação aos objetivos a pesquisa é exploratória. É utilizado o método de 

pesquisa bibliográfica com análise de conteúdo. A pesquisa é bibliográfica e documental. 

As buscas por trabalhos acadêmicos foram realizadas pelo portal de periódicos da CAPES 

com a utilização das mesmas palavras-chave contidas no resumo deste trabalho em 

português e inglês. Os documentos foram extraídos da Internet, composto por Leis, 

documentos municipais e dados extraídos do sistema nacional de informações sobre 

saneamento.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Cenário de Curitiba 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)79, 

Curitiba capital do Paraná possuía em 2016 uma população de 1.893.997 habitantes, com 

uma geração total anual de 611.414,5 toneladas de resíduos e um serviço de gestão com um 

custo de 234.832.203,30 reais. A cidade possui uma coleta seletiva, ou seja, há uma 

distinção na fonte geradora de resíduos orgânicos e recicláveis. Segundo o SNIS, a 

quantidade coletada de material passível de ser reciclado foi 25.543,9 toneladas, com um 

aproveitamento de 4.675 toneladas, além disso em 2016 o município possuía 21 entidades 

associativas de reciclagem com 716 associados.   

Conforme dados do SNIS, retirando a proporção seca, resta entre material orgânico 

                                                 
79 http://snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2016 
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e rejeito 585.870,6 toneladas de resíduos, ou seja, cerca de 95,82%, os quais são 

encaminhados para o aterro sanitário instalado no município de Fazenda Rio Grande- PR. 

No gráfico 1 são apresentadas as porcentagens históricas extraídas do SNIS dos resíduos 

secos e passíveis de reciclagem. 

 

 
Fonte SNIS 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. 

 

Fica evidente a necessidade de realizar alguma intervenção sobre a realidade dos 

resíduos orgânicos, uma vez que eles predominam o montante dos resíduos gerados. Em 

consonância com as disposições apresentadas pelo PNRS e com o Plano Estadual para 

Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná, ficam definidas no 

Quadro 1 as Diretrizes Específicas para o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

de Curitiba. 
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Quadro 1 – Diretrizes específicas e de trabalho do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Curitiba. 

Diretrizes Específicas  Diretrizes de Trabalho 

Disposição final 

ambientalmente adequada 

de rejeitos 

1. Manter aterro sanitário e aterros controlados, compreendendo a avaliação 

das suas condições ambientais (estabilidade, contaminação do solo, águas 

superficiais e subterrâneas, migração de gases) 

Redução dos resíduos 

sólidos secos dispostos em 

aterros sanitários e 

inclusão dos catadores de 

materiais reutilizáveis e 

recicláveis 

2. Promover a redução progressiva dos resíduos secos dispostos em aterros 

sanitários 

3. Qualificar e fortalecer a organização para a inclusão socioeconômica dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

4. Buscar a contínua redução na geração de RSU, levando em consideração 

as especificidades locais 

5. Induzir tecnologias para o aproveitamento energético a partir da parcela 

seca não reciclável do resíduo solido urbano 

Redução de resíduos 

sólidos urbanos úmidos 

dispostos em aterro 

sanitário e tratamento e 

recuperação de gases em 

aterro sanitário 

6. Induzir a compostagem, o aproveitamento energético do biogás gerado 

em biodigestores ou em aterros sanitários ou outras tecnologias visando à 

geração de energia a partir da parcela úmida do RSU; 

Qualificação da Gestão de 

Resíduos Sólidos 

7. Fortalecer a gestão do serviço público de limpeza urbana e manejo de 

RSU por meio da institucionalização de instrumento apropriado de cobrança 

específica para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos  

Resíduos de Serviços de 

Saúde 
8. Fortalecer a gestão de resíduos de serviços de saúde; 

Resíduos dos serviços 

públicos de saneamento 

9. Identificar alternativas para a destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

notadamente os provenientes de atividades de desassoreamento e dragagem 

das unidades que compõe o sistema de manejo das águas pluviais urbanas  

Resíduos Industriais 10. Fortalecer a correta gestão de resíduos sólidos nas indústrias; 

Resíduos da Construção 

Civil 

11. Fortalecer os mecanismos para controle e fiscalização dos geradores, 

transportadores e destinadores. 

12. Identificar alternativas para a destinação final ambientalmente adequada 

para resíduos de obras públicas de infraestrutura 

Fonte: SMMA (2017, p. 127.) 

 

Em consonância com a PNRS, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Curitiba busca incentivar o fortalecimento da participação de cooperativas e outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, como prestadores de 

serviços devidamente contratadas pelas administrações públicas municipais e desenvolvidas 

em parceria com os atores da sociedade civil, incrementando sua eficiência e 

sustentabilidade, principalmente no manejo e na comercialização dos resíduos, e também 

nos processos de aproveitamento e reciclagem (PMC, 2017).  



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1657 

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

Estratégia 1: Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar 

atividades de capacitação dos gestores públicos, associações, cooperativas 

de catadores, organizações da sociedade civil, comunidade em geral, sobre 

a importância de uma adequada segregação na fonte geradora e tratamento 

por compostagem domiciliar e as oportunidades de aproveitamento dos 

materiais dela decorrentes. Estratégia 2: Incentivar a compostagem 

domiciliar como destino do resíduo orgânico. Estratégia 3: Induzir e 

incentivar os grandes geradores tais como supermercados, atacadistas, 

Ceasa, condomínios, órgãos governamentais, eventos e comerciantes para 

que priorizem a reciclagem dos resíduos úmidos. Estratégia 4: Promover 

ações de educação ambiental formal e não formal especificamente 

aplicadas à temática da compostagem, incentivando a pratica correta de 

separação dos resíduos orgânicos e das diferentes modalidades de 

compostagem domiciliar (SMMA, 2017, p. 131) 
 

Embora exista diversas ações em consonância com a PNRS, o projeto Ecocidadão 

(projeto de destaque na reciclagem de materiais secos) pouco discorre sobre a práticas de 

beneficiamento de resíduos orgânicos ou a criação de projetos similares para os orgânicos. 

 Políticas do governo federal e estadual buscam incentivar a regionalização da 

gestão de resíduos (BRASIL, 2010), retomando a ideia das grandes usinas de compostagem 

(EIGENHEER; FERREIRA; ADLER, 2005; FEHR, 2010).  

 

Repensando a Atual Gestão de Resíduos Orgânicos 

 

A ideia de repensar é oriunda da teoria de Economia Circular (EC). Várias 

discussões enfatizaram a necessidade de repensar e mudar a atual estrutura econômica 

predominante, considerada insustentável por ser caracterizada como um sistema aberto com 

a suposição de recursos ilimitados, baseado em um modelo linear de extração, utilização e 

descarte (LIEDER; RASHID, 2016). 

A Economia Circular é um modelo que possibilita repensar as práticas econômicas 

da sociedade moderna e que busca otimizar o fluxo de materiais, maximizando o 

aproveitamento dos recursos naturais e minimizando a produção de resíduos, modificando 

as cadeias produtivas, trazendo benefícios estratégicos e operacionais aos níveis 

microeconômico e macroeconômico (LEITÃO, 2015). 
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A economia circular é uma espécie de nova economia e modelo de desenvolvimento 

econômico, tornando-se a principal estratégia de desenvolvimento em cada vez mais 

regiões e países (JUN; XIANG, 2011). 

Ela tem o potencial de entender e implementar novos padrões e ajudar a sociedade a 

alcançar uma maior sustentabilidade e bem-estar, reduzir a entrada de novos materiais e 

energia, baixa poluição, alto nível de eficiência e elevadas taxas de circulação 

(GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; JUN; XIANG, 2011). 

A EC não é apenas uma abordagem preventiva que visa a redução  da poluição, mas 

busca também reparar os antigos danos através do redesenho de sistemas de produção e 

serviços (MURRAY; SKENE; HAYNES, 2017), além de possibilitar uma variedade de 

benefícios econômicos, ambientais e sociais (GENG et al., 2012).  

Um dos princípios inovadores e fundamentais da EC é que o desperdício no final de 

sua vida deve seguir para alimentar a cadeia industrial, tanto como fluxos de materiais 

quanto de energia, assim, sua inclusão no design de produtos e processos permite fechar o 

ciclo de material e energia (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016). 

De uma perspectiva ecológica, uma Economia Circular pode reestruturar o fluxo 

material entre o ecossistema e o sistema socioeconômico para um estado equilibrado 

(YONG, 2007), ou seja, é uma solução para harmonizar o crescimento, a proteção 

ambiental e a economia de recursos em um único objetivo (LIEDER; RASHID, 2016; JUN; 

XIANG, 2011). Minimizando a exploração do meio ambiente, a escassez de recursos, a 

poluição e o uso de materiais virgens para a atividade econômica (SU et al., 2013).  

Do ponto de vista economico, ela é capaz de internalizar o meio ambiente como um 

fator endogeno na promoção do desenvolvimento econômico, através do uso sustentável de 

recursos naturais, minimizando os custos ambientais e a escassez (YONG, 2007).  

Proporcionando a criação de empregos, novos negócios, inovação, design de produtos, 

crescimento econômico sustentável, vantagem competitiva no mercado global e ajuda a 

remover barreiras verdes no comércio internacional (LEITÃO, 2015; SU et al., 2013). 
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Estas ideias se encaixam nas possibilidades de ações que visão desviar os resíduos 

dos aterros sanitários e entre as possibilidades estão a compostagem e a digestão anaeróbia, 

descritos no próximo capítulo. 

 

 

Tratamento de resíduos orgânicos 

 

A aterragem sanitária do resíduo orgânico ainda é um método amplamente 

utilizada no mundo (CHATTERJEE, MAZUMDER, 2016; GIUDICIANNI et al., 2015). 

Sendo a estratégia de gestão preferida nos países em desenvolvimento, devido à sua simples 

aplicação, custo-eficácia, acomodação de grandes quantidades e tipos de resíduos (SENG et 

al., 2013). Porém pela atual PNRS esta alternativa tecnológica só deveria ser realizada para 

os rejeitos oriundos dos tratamentos pós-consumo (BRASIL, 2010). Justificado pela perda 

de materiais, disponibilidade de grandes áreas, contaminação por chorume, emissões de 

dióxido de carbono e crescimento de organismos patogênicos (GIUDICIANNI et al., 2015). 

Um dos tratamentos possíveis é a técnica de compostagem, que no Brasil ainda 

está restrita às pequenas comunidades, porque é necessário a segregação dos resíduos na 

origem e a implementação da coleta seletiva pelo poder público (SCHALCH; 

MASSUKADO; BIANCO, 2015). Segundo a NBR 13.591/1996, a compostagem é um 

processo de decomposição biológica dos resíduos orgânicos biodegradáveis, realizado por 

diferentes organismos, em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, 

ocorrendo em duas etapas: uma de degradação ativa e outra de maturação (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996).  

A intenção do processo de compostagem é converter resíduos orgânicos em 

fertilizantes para uso agrícola ou na manutenção/ condicionantes do solo (LIM; LEE; WU, 

2016; POLPRASERT, 2017). Visto que os resíduos orgânicos são uma fonte valiosa de 

moléculas como açúcares, lipídios e proteínas entre outros (PEINEMANN; PLEISSNER, 

2018). De acordo com Seng et al. (2013) a reciclagem da matéria orgânica fornece 

vantagens em comparação com o aterro, possibilitando a minimização dos riscos para a 
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saúde, emissão de gases do efeito estufa e o impacto ambiental, além de aumentar as 

oportunidades de emprego para as comunidades locais. 

Segundo Kiehl (1985) a compostagem pode ser realizada em leiras, covas feitas no 

chão, silos ou em reatores. Schalch, Massukado e Bianco (2015) mencionam a existência de 

3 grupos que dividem os métodos de compostagem, são eles: o Sistema de leiras 

revolvidas, com a aeração sendo feita pelo revolvimento dos resíduos e pela convecção e 

difusão do ar; Sistema de leiras estáticas aeradas, que utiliza uma tubulação perfurada que 

injeta ou aspira o ar do composto, não existindo revolvimento mecânico das leiras; 

Sistemas fechados ou reatores biológicos, onde os resíduos são colocados dentro de 

sistemas fechados e controlados. 

Uma opção caseira e viável é compostagem doméstica, a qual possui uma rota 

promissora, eficiente e sustentável, que descentraliza a gestão municipal de resíduos 

orgânicos, como visto na Galícia, onde 126 kg de matéria orgânica por ano é deixada de 

circular dentro da cadeia de resíduos (VÁZQUEZ; SOTO, 2017). 

Lim, Lee e Wu (2016) concluem que o sistema de compostagem ou 

vermicompostagem possuem baixo custo de investimento em relação aos outros métodos 

de tratamento, além de serem consideradas limpas, sustentáveis e convertê-los em produtos 

com valor agregado e integração dos dois sistemas se mostra mais eficiente que a 

compostagem individual ou vermicompostagem.  

A digestão anaeróbica (DA) é a outra tecnologia usada para desviar os resíduos 

orgânicos dos aterros sanitários, além de produzir energia (ADHIKARI et al., 2010). A DA 

é um processo bioquímico onde a matéria orgânica sólida é convertida em biogás e lodo 

altamente concentrado através de uma série de reações mediadas por vários 

microrganismos (CHATTERJEE; MAZUMDER, 2016). Ela representa uma das opções 

mais comuns para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, 

principalmente quando coletados separadamente.  

Entre os tratamentos biológicos de resíduos biodegradáveis, a digestão anaeróbica 

(DA) é a mais rentável, devido a (1) operações favoráveis ao meio ambiente, (2) 
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recuperação líquida de alta energia e (3) carbono neutro no impacto do processo 

(SURYAWANSHI; CHAUDHARI; KOTHARI, 2010). 

Além desta tecnologia exigir pouco espaço e energia motriz, emissão zero de gases 

do efeito estufa e capacidade de tratar enormes quantidades de resíduos (CHATTERJEE; 

MAZUMDER, 2016).  

Processos anaeróbicos permitem a produção de biogás, o qual pode ser usado 

como fonte de energia renovável (CESARO; RUSSO; BELGIORNO, 2015). Um 

tratamento pós-aeróbico dos resíduos digeridos pode fornecer fertilizantes, assim o 

tratamento combinado garante a recuperação da energia do biogás juntamente com a 

produção de composto (CESARO; RUSSO; BELGIORNO, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

A reciclagem da matéria orgânica pode prolongar a vida do aterro, produzir 

produtos oriundos da compostagem, minimizando as emissões dos gases causadores do 

efeito estufa além de gerar energia (SENG, 2013; CHATTERJEE; MAZUMDER, 2016). 

Assim, atendendo os objetivos da PNRS, ou seja, reciclando materiais, aplicando novas 

tecnologias, destinando apenas rejeitos para a disposição final e incluindo associações/ 

cooperativas para atuarem em novas fontes de trabalho e de renda. 

 As duas opções retratadas nesta pesquisa possuem um elo com o conceito de 

economia circular. Visto que a EC pode converter processos anteriormente lineares de 

envio de resíduos orgânicos para aterro, o uso de recursos não renováveis para energia e 

fertilizante, criando novas possibilidades para formar um ciclo sustentável (ROLEWICZ-

KALIŃSKA et al, 2016). Além de possibilitar novos empregos e negócios, a circulação de 

materiais. 

A principal dificuldade dos processos de tratamento de resíduos orgânicos se deve 

à ausência da separação dos resíduos orgânicos na fonte e consequentemente sua 

contaminação, inviabilizando a reutilização do composto (IBGE, 2011). Visto que o 
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aproveitamento da fração seca é baixo, possuindo muita mistura de rejeitos e de matéria 

orgânica. 

Para Monteiro (2001), para a viabilidade destas tecnologias são necessários alguns 

estudos como: mercado consumidor, serviço de coleta seletiva, área para instalação das 

usinas, recursos financeiros e de pessoas. 

As pesquisas futuras envolvem estudos da viabilidade das alternativas descritas 

nesta pesquisa, assim como o seu gerenciamento realizado por associações cooperativas nos 

moldes do programa Ecocidadão. Outras pesquisas necessárias são um estudo gravimétrico 

dos resíduos gerados, afim de saber a real constituição dos resíduos e suas proporções 

orgânicas, secas e de rejeitos para compreender ações futuras e tomadas de decisão.  

Outras pesquisas necessárias são a gestão dos resíduos orgânicos de grandes 

geradores como as centrais de abastecimento, feiras, restaurantes e mercados afim de 

promover alternativas que desviem estes materiais do aterro sanitário.  
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SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

 

Resumo: O artigo ora apresentado tece considerações sobre a importância do setor 

agropecuário para a geração de receitas públicas. Portanto, o objetivo geral deste artigo é 

apresentar um diagnóstico acerca da participação do setor agropecuário no município de 

Cascavel, considerando, para tanto, a influência que tem esse setor na receita municipal por 

meio da cota-parte do ICMS a partir do VBP Valor Bruto de Produção e ainda do VA Valor 

Adicionado. Para isso, o trabalho traz especificamente a análise das principais receitas 

municipais no ano de 2015, com ênfase na cota-parte do ICMS e apresenta a evolução do 

Valor Bruto de Produção - VBP desse município no período de 2010 a 2015. Os resultados 

consideram que um aumento do VBP gera retornos diretos ao município a partir da cota-

parte agropecuária. Conclui-se que o próprio recurso gerado deveria retornar ao setor 

econômico mais importante, porém sem deixar àqueles com dificuldades de expansão de 

lado, fazendo com que os mesmos evoluam e também deem retorno favorável para o índice.  
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Abstract:  The article presented the considerations about the importance of the agricultural 

sector for the generation of public revenues. Therefore, this topic is an investigation about 

the participation of the agricultural sector in the municipality of Cascavel, considering, for 

the influence of this sector on the municipal revenue through the half of the ICMS quota 

from the Gross Value of Production (VBP) Added. For this year, the report presents an 

analysis of the main municipal results of 2015, highlighting the ICMS and presents an 

evaluation of the Gross Value of Production - VBP during the year 2010 to 2015. an 

increase of the VBP is returned to the municipality from of the agricultural quota. It is 

concluded that the main resource is returned to the most important economic sector, 

however, with the difficulties of expansion on the side, making them evolve and are also 

more favorable to the index. 

 

Keywords: Agriculture Sector. ICMS Quota-Part. Gross Value Production. Cascavel – PR.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo estabelece considerações a respeito da contribuição do setor 

agropecuário presente no município de Cascavel-PR, diante da estrutura das receitas do 

Estado. Nesse sentido, uma das receitas de maior destaque nas contas dos municípios e que 

muitas vezes não recebe a valorização necessária, a cota-parte do ICMS, à qual cada 

município brasileiro tem por direito constitucional seu recebimento perante a arrecadação 

do seu respectivo ente da federação. 

De acordo com Ipardes (2017b), no Paraná em seis anos os repasses de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias), somados ao IPVA, (Imposto de Propriedade de 

Veículos Automotores) passaram de R$3,84 bilhões em 2010 para R$7,44 bilhões em 2016, 

gerando um aumento aproximado de 94% já descontada a inflação de 28% no período, 

medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esses repasses suprem o 

decréscimo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) originários do IR (Imposto de 

Renda) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) respectivamente. Tais resultados 

apontam que além do ajuste fiscal realizado pelo Governo do Paraná, a dinâmica da 

economia no estado sinalizou para o aumento do consumo e, assim, resulta em maior 

contribuição para estes impostos que compõem o montante para o repasse.  
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A discussão a seguir fornece condições necessárias para compreender os processos 

em torno desta receita, com destaque ao setor agropecuário que, devido à sua relevância, 

contribui com cerca de 33% neste recurso. 

Portanto, o objetivo geral deste artigo é apresentar um diagnóstico da importância 

do setor agropecuário no município de Cascavel, considerando, para tanto, a influência que 

tem esse setor na receita municipal por meio da cota-parte do ICMS. Para isso, o trabalho 

traz especificamente a análise das principais receitas municipais no ano de 2015, com 

ênfase na cota-parte do ICMS e apresenta a evolução do Valor Bruto de Produção - VBP 

desse município no período de 2010 a 2015. 

Além desta introdução, este artigo apresenta como revisão de literatura, a 

importância da agricultura como setor econômico bem como um nivelamento acerca da 

arrecadação indireta do ICMS. Na sequência, são explicitados os principais procedimentos 

metodológicos adotados para a consecução do objetivo ora proposto. A quarta seção traz os 

resultados relativos aos cálculos elaborados e por fim, são tecidas as considerações gerais. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Importância do setor agropecuário para o crescimento regional 

 

 A agricultura sempre ocupou papel relevante na evolução dos diferentes modos de 

produção, e, em especial no capitalismo. 

Os diferentes modos de produção tendem a reforçar o preparo dos produtores o que 

implica no acesso a uma relativa infraestrutura e quando ela não se encontra disponível de 

forma individualizada nas propriedades, a exemplo dos produtores consolidados na 

atividade agrícola, são disponibilizados silos e armazéns das empresas agroindustriais e 

cooperativas. Assim, a estocagem, o transporte e os meios para a comercialização dos 

produtos contribuem para uma maior especialização e retornos de escala. Esse processo, 

que se intensifica a medida em que a produtividade aumenta, gera receitas e dinamiza a 

economia regional, proporcionando o crescimento econômico. Assim, setorialmente a 
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agricultura modifica a dinâmica regional e pode constituir-se em importante fonte de 

arrecadação indireta para os municípios. As questões que envolvem a arrecadação 

constituem-se em objeto de nivelamento apresentado no próximo item. 

  

Caracterização da arrecadação indireta dos municípios 

 

Segundo Munhoz (2015), o sistema econômico leva o gestor público municipal à 

necessidade de obter maior receita orçamentária – sejam elas por arrecadação direta ou 

indireta – para a efetivação de serviços de qualidade para os munícipes. Assim destaca-se 

um imposto de grande influência nas receitas municipais: o ICMS distribuído mediante 

cota-parte determinada pela constituição federal. Assim, “quanto mais o Estado arrecadar, 

mais o município receberá, havendo uma relação direta (MUNHOZ 2015)”. 

De acordo com Brasil (1988), partes dos mais importantes tributos brasileiros 

pertencem aos municípios. São eles: IR e IPI (imposto de renda e imposto sobre produtos 

industrializados na proporção de 22,5%); ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural 

na proporção de 50%); IPVA (imposto sobre a propriedade de veículos automotores na 

proporção de 50%); e ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na 

proporção de 25%).  

A partir do montante do produto arrecadado do ICMS, 75% deverá pertencer ao 

estado e 25% deve ser repassado para os municípios. Por conseguinte, o montante 

pertencente aos municípios deverá ser dividido na proporção de 75% referente ao valor 

adicionado (VA) e 25% no que dispuser a lei estadual, como a figura 1 apresenta (BRASIL, 

1988).  
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Figura 1: Rateio do ICMS 

 

Fonte: Elaboração própria do autor a partir da Constituição Federal de 1988. Organizado por GWADERA 

2017. 

  

Recapitulando, tem-se que, do total de arrecadação de ICMS, 75% vão aos cofres do 

estado, e 25% são rateados entre todos os municípios mediante o índice de cota-parte de 

cada um, baseados em sua dinâmica econômica, sendo aqueles que produzem mais renda, 

os que recebem menor percentual. Do montante do produto pertencente aos municípios, 

75% deve referir-se ao valor adicionado produzido pelos municípios, e 25% na 

concordância do próprio estado (BRASIL, 1988). 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O estudo foi realizado a partir de pesquisa primária pautada em entrevistas e 

consultas às bases de dados das seguintes instituições: Secretaria Estadual da Agricultura e 

Abastecimento/Departamento de Economia Rural (SEAB/Deral); Secretaria da Fazenda do 

Estado do Paraná (SEFA); Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES); Portal Transparência do Município de Cascavel, e Secretaria de Finanças de 

Cascavel (SEFIN); 

Nesse conjunto, destaca-se a Secretaria da Fazenda (SEFA) que disponibiliza no seu 

portal SEFANET o Valor Adicionado Fiscal dos setores em âmbito estadual. A Secretaria 

de Finanças de Cascavel juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado, colaboraram, 
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por intermédio de seu corpo técnico, para o esclarecimento dos trâmites em relação aos 

repasses do ICMS e demais informações expostas no portal transparência do município. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram o Valor Bruto da Produção Agropecuária 

(VBP), o Valor Adicionado Fiscal do setor Agropecuário (VAF agropecuário) bem como as 

maiores receitas do município de Cascavel. 

A análise da evolução das variáveis VBP e VAF parte do entendimento de quanto a 

sua magnitude influencia a receita do município de Cascavel; para isso foi utilizada uma 

metodologia simplificada de participação em percentual à qual retrata, por exemplo, o 

quanto o setor agropecuário é influente na receita do município. Na sequência é apresentada 

a estrutura do cálculo da cota-parte do ICMS. 

 

A efetivação do cálculo do índice da cota-parte do ICMS 

 

A formalização de um índice de cota-parte do ICMS é complexa e demanda 

informações manejadas durante pelo menos três anos, para a então vigência deste índice no 

ano posterior ao terceiro, denominado ‘ano de vigência do índice’. O processo se inicia com 

a coleta de informações fiscais do primeiro ano realizadas pelos órgãos competentes e 

contabilizadas no ano seguinte, seguindo um procedimento rotineiro. Desse modo, as 

informações do ano de 2014 serão contabilizadas em 2015; as informações de 2015 serão 

contabilizadas em 2016, e assim sucessivamente. Metodologicamente, a estimação de 

qualquer índice depende de certa forma, de um comparativo histórico. Sendo assim, as 

informações do ano base de 2015 serão comparadas com as informações do ano de 2014. 

Portanto, esse procedimento é realizado em 2016, denominado ano de exercício. Assim, 

foram necessários dois anos de coletas de informações, e mais um terceiro ano para a 

organização dessas e efetivação do cálculo.  

Após a formalização do cálculo definitivo, o ano de vigência do índice é 2017, ano 

posterior ao ano de exercício. Em resumo: o ano base 2015 é comparado ao ano anterior 

2014; as informações são organizadas e realiza-se o cálculo no ano de exercício em 2016; o 

ano de vigência do índice é, portanto, 2017. 
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Cabe acrescentar que os processos e resultados do cálculo têm prazos definidos pelo 

Estado que utiliza as informações fiscais declaradas até a data exigida. 

Além disso, cada variável utilizada para o cálculo foi comparada ao Estado, ou seja, 

o montante que o município de Cascavel produziu, foi comparado ao somatório daquilo que 

todos os municípios produziram.  

Conforme a equação 1, apresentada na sequência e referente ao cálculo do VBP, o 

resultado obtido do ano de 2015 foi somado ao resultado obtido no ano de 2014. A partir 

daí foi calculada a média aritmética simples, dividindo-se por 2, estimando então o 

primeiro índice do VBP. 

CÁLCULO DO ÍNDICE DO VBP 

 

Equação 1: Cálculo do índice de VBP para a cota-parte de ICMS no Estado do Paraná. Fonte: Elaborado por 

Gwadera (2017) a partir da SEFA/PR. 

 

Cada variável escolhida pelo estado do Paraná para compor o índice foi calculada da 

mesma maneira que foi apresentado para o índice do VBP. 

Considerando-se as exigências da lei 9.491/1990, e dando destaque à variável VBP, 

a lei determina que 8% do índice deverá ser composto pela produção agropecuária do 

município. Portanto, o índice encontrado no cálculo anterior, foi multiplicado pelo 

percentual determinado pela lei, ou seja, o índice final do VBP multiplicado por 8%. Ao 

fim do cálculo, foi realizada a somatória de todos os índices encontrados, formando então o 

índice definitivo (PARANÁ, 1990). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O destaque da agropecuária na composição do Índice do ICMS 

 

O Estado do Paraná define na lei estadual 9.491 de 1990, os critérios para o cálculo 

dos índices do ICMS no que se refere aos 25% citados por Brasil (1988). Os mesmos 

dividem-se em: produção agropecuária 8%; número de habitantes da zona rural 6%; 

número de propriedades rurais cadastradas 2%; área territorial do município 2%; 

distribuição igualitária 2%; e por último, 5% referente ao fator ambiental. A divisão ocorre 

conforme a figura 2: 

 

Figura 2: Critérios para o cálculo do índice de ICMS no Estado do Paraná a partir da Lei 9491/1990 

 

Fonte: Organizado por GWADERA (2017). 

 

No que tange à produção agropecuária, a importância de 8% dentro da divisão é 

calculada por uma única variável: o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) 

estimado pela SEAB/DERAL (PARANÁ, 2017a). 
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O DERAL tem como missão acompanhar a situação da agropecuária paranaense, 

gerando informações de desempenho, identificar problemas existentes e propor políticas 

para o desenvolvimento do setor. Dentro do DERAL há a DEB – Divisão de Estatísticas 

Básicas – que tem como uma das atividades desempenhadas a estimação do VBP 

Agropecuário. Nesse sentido define-se o mesmo como: 

 

Índice de frequência anual, calculado com base na produção agrícola municipal e 

nos preços recebidos pelos produtores paranaenses. Engloba produtos da 

agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo vegetal, da olericultura, da 

fruticultura, de plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, da pesca, etc 

(PARANÁ, 2017a). 

 
 

Nesse sentido, o “Valor bruto nominal da produção, ou seja, a receita bruta de cada 

produto é resultado da multiplicação do seu preço médio estadual pela respectiva estimativa 

de produção de cada município, no ano de referência (IPARDES 2017) ”. 

A estimação do VBP conta com o apoio de 22 Núcleos Regionais (NRs), com 

equipes que realizam levantamentos para ter o conhecimento do volume produzido e os 

valores de comercialização de cada unidade dos produtos que compõem o indicador. 

Portanto, o VBP resume-se em preço x produção. São pesquisados perto de 350 produtos 

nos 399 municípios paranaenses, por meio de pesquisas periódicas realizadas junto a 

Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, prefeituras, cooperativas, revendedores de 

insumos, cerealistas e outras entidades ligadas à agricultura. Com base nestes resultados, é 

realizado o comparativo do município com o estado, de acordo com o que já foi descrito 

anteriormente, obtendo-se o índice final agropecuário para o ano, que por fim será 

multiplicado pelos 8% com base na lei, e multiplicar pelo valor arrecadado, resultando no 

repasse agropecuário do ICMS. 

Dentre os itens agropecuários de maior importância no calculo do índice de 

participação dos municípios, o VA – Valor Adicionado – entra com maior representação 

dentro da divisão, correspondendo a 75% na divisão da cota-parte do ICMS estadual. A Lei 

complementar federal n° 63/1990, artigo 3°, parágrafo 1°: “O valor adicionado 

corresponderá, para cada Município: I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor 
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das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em 

cada ano civil (PARANÁ, 1990) ”. 

Conforme Ipardes (2017a), o VAF utilizado para o cálculo de índice corresponde à 

“diferença entre o valor das saídas de mercadorias, acrescido do valor das prestações de 

serviços tributáveis pelo ICMS e o valor das entradas de mercadorias e serviços recebidos 

em uma empresa a cada ano civil (IPARDES, 2017a) ”. 

O sistema paranaense para o cálculo do índice do valor adicionado utiliza 

declarações de âmbito federal que devem ser entregues dentro dos prazos definidos em lei. 

As declarações em ordem de envio à receita são: RPP (relatório de produtos primários) 

utilizado para o cálculo do VAF agropecuário. DEFIS (declaração de informações 

socioeconômicas e fiscais) do Simples Nacional. E atualmente, a EFD/VA (escrituração 

fiscal digital do valor adicionado) que trata das empresas do sistema de tributação de 

regime normal (PARANÁ, 2017). 

O procedimento de repasse do ICMS se inicia pelo consumo da população de bens e 

serviços. As pessoas produzem e consomem, e são tributadas pela entidade pública a qual 

tem o dever de dar retorno em qualidade de vida para os cidadãos. O estado arrecada a todo 

instante, e, com base lei, tem a obrigação de distribuir parte de sua arrecadação aos 

municípios, fazendo o cálculo de repasse toda segunda-feira, ficando disponível para cada 

município na terça-feira, repetindo o processo semanalmente.  

Diante destas considerações, é possível apreender uma hierarquia para as receitas 

obtidas pelo município de Cascavel conforme próximo item. 
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Ranking de receitas do município de Cascavel-PR 

 

Mediante a importância da Cota-Parte do ICMS, na ordem de maior para menor, a 

tabela 1 apresenta a hierarquização das maiores receitas do município de Cascavel no ano 

de 2015.  

 

TABELA 1 - RANKING DAS MAIORES RECEITAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

– PR 

 

Fonte: Portal da Transparência de Cascavel (2017), organizado por GWADERA, 2017. 

 

Nessa hierarquização, a semelhança em relação a Cascavel é grande na maioria dos 

municípios, e dentre as receitas obtidas, a Cota-Parte do ICMS se destaca no ranking pelo 

valor arrecadado (IPARDES, 2017a). O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB) vem em 

segunda colocação, seguido pelo Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) de 

nível municipal na terceira posição; em quarto lugar o Fundo de Participação dos 

Municípios de âmbito federal, distribuído a partir do IR e IPI; e na quinta colocação, a cota-

parte do IPVA, de nível estadual. Na sequência são apresentadas as características relativas 

ao VBP agropecuário. 
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VBP e VAF do setor agropecuário 

 

O estado do Paraná se destaca economicamente a nível nacional pela grande 

produtividade do setor agropecuário. Dentre os maiores produtores, o município de 

Cascavel se destaca pela alta produtividade no setor, assegurando a 2° posição no ranking 

de municípios mais produtivos do estado conforme apresentado na tabela 2. 

 

TABELA 2: RANKING DOS MAIORES VBP’S DO ESTADO DO PARANÁ EM 2015 E 

COTA-PARTE DE ICMS ORIGINÁRIA DO VBP 

 

Fonte: SEFA. Organizado por Gwadera (2017). 

 

À título de ilustração, o município de Toledo, considerado como “capital do 

agronegócio no Paraná”, lidera o ranking devido ao foco produtivo neste setor, 

diferenciando-se do município de Cascavel, que possui ampla diversidade no setor de 

comércio e serviços, mas ainda assim mantêm a segunda posição devido à grande extensão 

territorial e ao seu histórico agropecuário. O município de Castro vem em seguida com 

destaque na pecuária, pois a bacia leiteira da região é considerada a principal no Brasil em 

produtividade e genética. O município de Marechal Cândido do Rondon segue em quarta 

colocação e Guarapuava em quinto, municípios estes, com disponibilidade de terras planas 

e férteis, condições favoráveis para o desenvolvimento do setor agropecuário. 

Juntamente ao VBP agropecuário apresentado na tabela 2, está a Cota-Parte do 

ICMS do setor agropecuário, referente aos 8% com base na lei 9491/1990. Portanto, é 
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possível visualizar a receita obtida a partir da produção somente nesse setor. Assim, quanto 

maior o VBP municipal maior poderá ser a receita obtida advinda da cota-parte do ICMS. 

Na tabela 3, na sequência, é possível visualizar o crescimento do VBP no período de 

2010 a 2015, em que o crescimento médio foi de 15,16%, com destaque na evolução do ano 

de 2012 a 2013 em que o crescimento foi de 55,77%.  

 

TABELA 3: EVOLUÇÕES DO VBP E VA DE CASCAVEL, DO ANO DE 2010 A 2015 

 

Fonte: SEFA; organizado por Gwadera (2017). 

 

Juntamente com a tabela 3, encontra-se o VA agropecuário. Este é contabilizado 

dentro dos 75% de valor adicionado. O mesmo é composto por todas as movimentações de 

produtos primários, declarados mediante NFP (nota fiscal do produtor rural) as quais são 

entregues ao órgão responsável das prefeituras municipais, e que fazem o lançamento no 

SPR (sistema de produtor rural) utilizado pela Secretaria da Fazenda para informações 

contábeis dos produtores rurais. O VA municipal, além de seu próprio conceito, ainda 

considera a importação e exportação de produtos primários entre os municípios, estados e 

países, criando um tipo de balança comercial municipal. Analisando a evolução do VA dos 

produtos primários, entre 2010 e 2015 houve um crescimento médio de 14,10%, tendo 

como destaque o ano de 2012 com a evolução de 29,59%. 

Apesar de suas denominações e significados, estas variáveis contribuem para o 

desenvolvimento do município. O grande entrave encontrado é a diferença de valores que 

uma tem em relação à outra. Utilizando como exemplo o ano de 2015, o VA tem uma 

diferença média no período de 37,59% em relação ao VBP. Partindo da interpretação que 
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ambos têm relação, pois são valores advindos do mesmo setor, a diferença entre eles 

poderia manter-se menor como ocorrido no ano de 2012. Tal diferença foi de 17,24% e no 

ano anterior 28%.  

Para fins de análise, há que se observar que o VBP tem influência direta no retorno 

em ICMS sobre os 8%, enquanto o VA Agropecuário participa no montante do valor 

adicionado municipal com o comércio e a indústria, os quais se destacam perante o setor 

rural. Portanto, um aumento do VBP gera retornos diretos ao município a partir da cota-

parte agropecuária, diferentemente do VA que não possui a mesma importância, mas que 

influencia diretamente no cálculo do índice dentro dos 75%. 

Considerando que o VA primário estudado é o fiscal, calculado mediante declaração 

por meio da Nota Fiscal do Produtor e o VBP se trata de uma estimativa com erro mínimo 

da realidade, uma das conclusões é que a produção nos períodos de 2010, 2013, 2014 e 

2015 sofreu uma redução na emissão de documentos fiscais o que fez o VA decrescer, 

enquanto que a produção real continuou a aumentar e foi contabilizada pelo VBP. 

 

A importância do acompanhamento da produção 

 

Uma referência importante para o cálculo e repasse dos tributos ora analisados é o 

órgão fiscalizador municipal, que necessita observar, controlar e corrigir os lançamentos 

advindos da produção, não só do setor agropecuário, como também os demais setores que 

compõem o índice. Trata-se de um acompanhamento de toda a produção municipal dentro 

das normas especificadas pelo estado. A produção e declaração por meio de nota fiscal 

além de controlada pela receita estadual, também passa pelas mãos das prefeituras, que tem 

a devida autorização para conferir as declarações e solicitar correções quando necessárias. 

Trata-se de um árduo trabalho, que convém ser realizado diante do alto retorno financeiro 

para o município. Porém, poucas são as prefeituras que se dispõem a tal acompanhamento. 

Deve ser levado em consideração também, que a produção agropecuária necessita 

de infraestrutura de modo a facilitar, por exemplo, o escoamento do produto por meio de 

estradas com condições de sustentar o ir e vir dos transportadores. Paralelamente, o 
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município deve fornecer condições para que a indústria e o comércio se desenvolvam, 

proporcionando assim um dinamismo produtivo que também retornará no índice. 

Uma grande vantagem do índice da cota parte, é que o gestor municipal tem a 

liberdade de utilizar o recurso arrecadado da melhor forma possível, sem pré-

direcionamento como outras receitas. Desse modo, subentende-se que o próprio recurso 

gerado deve retornar ao setor econômico mais importante, porém sem deixar àqueles com 

dificuldades de expansão de lado, fazendo com que os mesmos evoluam e também deem 

retorno favorável para o índice.  

O esforço municipal não pode ser resolvido mediante seus recursos diretos, mas o 

esforço alocado para o acompanhamento fiscal e o investimento no meio de produção 

também deverão ter ênfase na sua administração, pois além da geração de benefícios 

sociais, haverá também benefícios privados, aumentando o produto e o emprego. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho procurou apresentar as receitas geradas pela agropecuária no conjunto 

da arrecadação municipal no município de Cascavel.  O setor público pode disponibilizar 

infraestrutura para a expansão da atividade agropecuária e, em contrapartida direta, o 

município recebe retornos de ICMS como receita. Este é um dos caminhos para que os 

setores econômicos evoluam. É de suma importância compreender os processos que 

compõem o cálculo do índice e sugere-se estudar mais criteriosamente como e por que 

ocorrem vazamentos fiscais que influenciam negativamente no repasse do estado.  Também 

deve ser do interesse do município de Cascavel, ampliar a compreensão do desempenho dos 

setores produtivos, contribuindo assim com o desenvolvimento local. 
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A COOPERAÇÃO COMO INSTRUMENTO: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

COOPERATION AS INSTRUMENT: THE INTER-MUNICIPAL HEALTH 

CONSORTIUM OF THE NORTHWEST OF THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL 

 

Reneo Pedro Prediger83 

Sérgio Luís Allebrandt84 

José Dalmo de Souza85 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 – Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: Os municípios constroem, por meio de estratégias de cooperação, instrumentos 

para racionalização econômica e administrativa e para superação de dificuldades 

relacionadas à execução de serviços públicos. Os Consórcios Públicos Intermunicipais 

constituem-se em um destes instrumentos e tomaram impulso significativo a partir da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei 11.107 de 06 de abril de 2005 que disciplina a 

criação e o funcionamento dos Consórcios Públicos. Os consórcios dedicam-se a diversas 

áreas de atuação sendo que muitos deles contemplam mais do que uma área 

simultaneamente.  Na área da saúde está o maior número de consórcios e o maior número 

de municípios participantes de consórcios públicos. Esta proporção é também verdadeira 

para o Estado do Rio Grande do Sul sendo que 75,6% dos municípios gaúchos participam 

de consórcios públicos na área da saúde. Um destes é o Consórcio Intermunicipal de Saúde 

de Ijuí (CISA) que foi constituído no ano de 1997 e abrange 40 municípios, principalmente 

da região noroeste do Estado. O CISA presta serviços relacionados, principalmente, ao 

atendimento na saúde. Para tanto convenia médicos e clínicas para a realização de consultas 

e exames especializados. Também atua na aquisição de medicamentos. Neste caso não 

apenas para os municípios consorciados, mas também para municípios de outros dois 

consórcios. Foram entrevistados os gestores do CISA e alguns gestores municipais que, de 

forma unânime, apontaram para a importância do consórcio. Os gestores apresentaram, 

adicionalmente, algumas considerações sobre possíveis melhorias nas atividades realizadas 

pelo CISA e cenários para o futuro. 
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Palavras-chave: Consórcios Públicos. Políticas Públicas. Cooperação. 

 

Abstract:The municipalities build, through cooperation strategies, instruments for 

economic and administrative rationalization and for overcoming difficulties related to 

public services execution The Inter-municipal Public Consortia constitute one of these 

instruments and took off greatly since the Federal Constitution of 1988 and the Law 11.107 

of April 6, 2005, which regulate Public Consortia creation and operation. The consortia are 

dedicated to several activity areas and many contemplate more than one area 

simultaneously. Most consortia and most public consortia participant municipalities are in 

the health area. This proportion is also real for the State of Rio Grande do Sul, being that 

75,6% of the state’s municipalities participate in public consortium in the health area. One 

of these is the Inter-Municipal Health Consortium of Ijuí (CISA), which was formed in 

1997 and covers 40 municipalities, mainly in the northwest region of the State. CISA 

provides services mainly related to health care. For this purpose maintains agreements with 

doctors and clinics to perform specialized consultation and examinations. It also acts in the 

medicine acquisition. In this case, not only for the consortium municipalities, but also for 2 

other consortia. Interviews were taken with CISA managers and some municipal managers 

that, unanimously, pointed out the consortium importance. In addition, the managers 

presented some considerations about possible improvements in CISA activities and 

scenarios for the future.  

 

Keywords: Public consortia. Public policies. Cooperation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 foi inovadora em muitos aspectos. Um deles, 

embora aparentemente simples, foi a definição explicita dos entes federativos integrando os 

municípios à esta categoria (BRASIL, 1988). Não se trata de uma simples questão de 

prestígio, e sim o fato de que a própria Constituição, complementada em muitas 

oportunidades pela legislação, atribuiu aos municípios ampla autonomia política, financeira 

e administrativa. 

 Esta autonomia também está associada a um significativo nível de descentralização 

das competências e atribuições. O artigo 30 da Constituição especifica, principalmente, o 

grau de responsabilidade municipal em relação aos serviços de educação e saúde (BRASIL, 

1988). Neste último caso a Lei 8.080 de 1990, também denominada de Lei Orgânica da 

Saúde, complementou e regulamentou as atribuições de cada ente federativo além de prever 

formas de cooperação, técnica e financeira  (BRASIL, 1990). 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1685 

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

A implementação, pelos municípios, das políticas públicas na área da saúde 

evidenciou um conjunto de equações de difícil equilíbrio. Tem-se, por um lado, a 

cooperação técnica e financeira da união e dos estados e, por outro, a necessidade dos 

municípios organizarem seus sistemas de saúde. A óbvia proximidade das pessoas com o 

município, entretanto, ao mesmo tempo em que justifica a descentralização dos serviços de 

saúde também acrescenta elementos que tornam ainda mais complexos o planejamento e o 

atendimento das demandas resultantes.  

O Brasil conta atualmente com 5.570 municípios. Segundo as estimativas 

populacionais para o ano de 2017, publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), quase a metade dos municípios (43,99%) tem menos de 10.000 

habitantes (IBGE, 2017). A história recente, principalmente após o ano de 1988 quando da 

promulgação da Constituição Federal, mostra que grande parte destes pequenos municípios 

são resultado da divisão de outros municípios também com pequeno número de habitantes 

(CIGOLINI; CACHATORI, 2012; MAGALHÃES, 2007). 

O tema referente à prestação de serviços de saúde, e toda a complexidade que o 

acompanha, torna-se mais significativo quando analisado sob o ponto de vista dos pequenos 

municípios. Um estudo analisando a formação dos orçamentos municipais em saúde mostra 

que os municípios com até 5.000 habitantes despendem os maiores valores per capita 

(MACHADO; GUIM, 2017). Para os autores, entretanto, a escassez de recursos, 

principalmente de médicos, e a perda da economia de escala mostram a diversidade de 

condições a que os municípios estão submetidos de forma que um maior valor destinado a 

cada habitante não se traduz, necessariamente, em maior qualidade e disponibilidade na 

prestação dos serviços.  

Uma solução adotada para o enfrentamento destas questões consiste na cooperação 

entre entes federativos. A formação dos Consórcios Públicos Intermunicipais constitui-se 

em “uma forma de se ultrapassar as limitações e insuficiências da Administração Pública 

no planejamento e no gerenciamento dos serviços públicos por meio de uma otimização das 

economias de escala tecno-financeira” (SENHORAS; RIKILS, 2016, p. 1). E, embora já 

houvessem consórcios em períodos anteriores, foi a partir da Constituição Federal de 1988 
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e da Lei Orgânica da Saúde que esta forma de implementação de políticas públicas ganhou 

importância. 

Este trabalho dedica-se ao tema dos Consórcios Públicos Intermunicipais. A 

primeira parte explora aspectos os fundamentos conceituais e legais que envolvem os 

consórcios públicos. A segunda parte deste estudo apresenta o universo dos consórcios 

públicos intermunicipais existentes no Brasil. Na ausência de estatísticas oficiais os autores 

procuraram, em diversas fontes, dados que possibilitam uma visão mais ampla desta forma 

de cooperação. Ainda nesta direção o trabalho também apresenta, para o Estado do Rio 

Grande do Sul, os consórcios e municípios associados na área da saúde. Finalmente, como 

última parte, o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ijuí (CISA), caracterizando-o e 

analisando-o. Para esta atividade foram buscados documentos, tanto com a administração 

do consórcio quanto no portal da instituição e realizadas entrevistas com os gestores do 

CISA (Presidente e Secretaria Executiva) e gestores da área da saúde de municípios 

associados ao CISA. 

 

Consórcios Públicos Intermunicipais 

 

Um consórcio público é uma convergência de esforços de dois ou mais municípios 

para a execução de obras e serviços visando a solução de problemas comuns das 

comunidades locais. Dentre os objetivos principais estão a racionalização de serviços, de 

equipamentos e o aumento de escala, tarefas estas que muitas vezes excedem ao escopo de 

ação de um único ente municipal. 

Os consórcios públicos não são uma novidade. Caldas e Cherubine (2013) e Prates 

(2010a) relatam exemplos desta forma de cooperação em países como a Alemanha, França, 

Espanha, Itália, Bélgica, Reino Unido, Finlândia e Portugal. Senhoras e Rikils (2016), 

Caldas e Cherubine (2013), bem como Linhares, Messemberg e Ferreira (2017), citam 

também casos brasileiros ocorridos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 

quando, sem uma legislação específica, eram considerados associações civis, com 

personalidade de direito privado (CALDAS; CHERUBINE, 2013). A legislação, aliás, ao 
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longo da história republicana ofereceu diferentes formas para tratamento dos consórcios, 

tais como: 

Com relação aos aspectos legais referentes à consolidação dos CPI, pode-se 

identificar ao longo do processo histórico brasileiro que a idéia acerca desse tipo 

de política pública existe desde a primeira Constituição Federal em 1891. Nessa 

Constituição, os consórcios se constituíam como contratos, que, caso fossem 

realizados entre municípios necessitava-se da aprovação do governo do Estado, e 

se, entre Estados, necessitava-se da aprovação da União. Já com a Constituição 

Federal de 1937, previam-se os CPI como pessoas jurídicas de direito público. 

Em 1946 com a quarta Constituição Federal, procura-se resgatar a idéia de 

autonomia federativa. Esse quadro permanecerá até o golpe militar em 1964, 

quando a centralização de recursos e a supressão das idéias democráticas e no 

bojo a idéia de autonomia federativa se constituirá. Nesse momento, a nova 

Constituição Federal constituída em 1967 colocava os CPI como meros pactos de 

colaboração. (PRATES, 2010b, p. 2) 

 

A Constituição Federal de 1988 não apresentou, num primeiro momento e de forma 

explicita, a possibilidade de formação de consórcios entre os diversos entes públicos. O 

Artigo 30, no inciso I, concedia aos municípios a competência para “legislar sobre assuntos 

de interesse local” (BRASIL, 1988). Esta abertura constitucional foi o mecanismo 

empregado por muitos municípios na constituição de consórcios públicos intermunicipais 

na época (CALDAS; CHERUBINE, 2013). No caso da saúde, de forma mais específica, a 

denominada Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), editada em 1990, complementou a 

constituição federal motivando a formação de um maior número de consórcios. 

A emenda constitucional nº 19, de 04/06/1998, ao alterar o artigo 241 da 

constituição, foi o ponto de partida para o estabelecimento de legislação específica para 

disciplinar os consórcios públicos (BRASIL, 1988). Isto só ocorreu, contudo, com a lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005 e que foi regulamentada apenas no ano de 2007 com a edição 

do decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2005, 2007).  

Até o ano de 2005 eram possíveis apenas consórcios públicos administrativos. Para 

a sua implementação bastava a intenção dos entes públicos interessados. Esta modalidade, 

entretanto, exigia poucos compromissos dos municípios associados. Um exemplo é a 

possibilidade, bastante simples, de desistência por parte de um ente federativo. Além disso 

este tipo de consórcio não possuía personalidade jurídica e era incapaz de receber 

transferência de recursos gos governos estadual e/ou federal (LINHARES; 
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MESSENBERG; FERREIRA, 2017). Bahia Rios (2014), por sua vez, acrescenta que 

muitos consórcios com estas características ajustaram seus regimentos e estatutos após a 

promulgação da Lei 11.107 de 2005. 

Para os consórcios formados a partir da Lei 11.107/05 são admitidas duas figuras 

administrativas distintas. Serão consideradas pessoa jurídica de direito público quando se 

constituir numa Associação Pública e serão pessoa jurídica de direito privado quando tomar 

a forma de Associação Civil sem fins econômicos. Entretanto, independentemente de sua 

natureza jurídica, o Consórcio Público será regido pelos preceitos da Administração Pública 

e da Gestão Fiscal e integrará a administração indireta de todos os entes da Federação 

(BRASIL, 2005, 2007). 

“A própria lei dispõe que a associação pública integra a Administração pública 

indireta e a inclui no rol das pessoas jurídicas de direito público interno constante 

no artigo 41 do Código Civil, não restando dúvidas de que faz parte da 

Administração Pública. 

Já com relação à pessoa jurídica de direito privado é estabelecido que deva 

obedecer ao regime de direito privado com derrogações como o dever de licitar, 

obediência a concurso público e controle pelas Cortes de Contas” (DURÃO, 

2010, p. 160). 
 

Neste sentido, dada a finalidade (atendimento do interesse público primário), 

acordado o objeto da cooperação administrativa (saúde, meio ambiente, etc.) e escolhida a 

forma de consórcios entre municípios faz-se necessário um Plano de Trabalho cujas 

cláusulas indispensáveis segundo Durão (2010) são: identificação do objeto; metas; plano 

de aplicação dos recursos financeiros; cronograma de desembolso; vigência e compromisso 

dos partícipes. 

Um Consórcio Público Intermunicipal está sujeito a controle tanto interno quanto 

externo. Internamente, a Administração Pública cuida da avaliação de metas, da legalidade 

e da aplicação dos recursos públicos (Art. 74 da Constituição Federal). Externamente, recai 

sobre o Tribunal de Contas o controle da esfera administrativa dos Consórcios Públicos 

Intermunicipais. Na Lei 11.107 (BRASIL, 2005), artigo 9º, Parágrafo único consta que  

“O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e 

patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe 

do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia 
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de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um 

dos contratos de rateio.”  

 

As fragilidades relatadas nos consórcios administrativos, existentes até então, foram 

superadas pela Lei 11.107/05 e o Decreto Lei 6.017 de 2007 que a regulamenta. 

Tais instrumentos normativos fixaram, como veremos no que segue, as premissas 

de sustentabilidade do consórcio público, isto é, a natureza jurídica de direito 

público, introduzindo um caráter mais seguro à associação pública criada, um 

caráter voluntário de adesão ao pacto político que origina o consórcio, 

legitimando o compromisso firmado, e a penalização do ente consorciado, se 

inexistente um fluxo de recursos adequados para o cumprimento de seus 

objetivos. (GRANATO, 2016, p. 28) 

 

O ponto fundamental da legislação em vigor, e que é o início do processo de 

formação de um consórcio, é a definição do protocolo de intenções o qual deve ser 

convertido em lei em cada um dos entes federativos associados.  O artigo 4º da lei 

11.107/05 é bastante detalhista em relação ao conjunto de compromissos a serem 

assumidos e, no espirito da norma legal, confere maior segurança na criação de consórcios 

públicos (BRASIL, 2005). 

 

O cenário no Brasil 

 

O Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo (OCPF) relaciona um 

total de 695 consórcios (OCPF, 2017) nas mais diferentes áreas de atuação e em todos os 

estados brasileiros. Não foram encontrados, entretanto, repositórios ou cadastros oficiais 

que confirmem esta informação ou se o número de consórcios públicos seja efetivamente 

este que foi apresentado. 

O Observatório agrupa os consórcios em 20 áreas de atuação. É importante ressaltar 

que esta classificação não pode ser interpretada de forma rígida pois muitos consórcios são 

constituídos para múltiplas finalidades ou mesmo, aqueles classificados pela OCPF em 

apenas uma área de atuação, na prática podem desenvolver atividades em mais do que um 

objeto específico. Na relação apresentada pela OCPF algumas áreas se destacam. As 

questões envolvendo a saúde (218 consórcios), as relacionadas à área ambiental (162 
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consórcios), e aquelas relacionadas ao desenvolvimento local e regional (148 consórcios) 

são as áreas de atuação com maior número de consórcios.  

A maior parte dos consórcios estão localizados na região Sudeste, que contém 

45,6% do total. As regiões Sul e Nordeste também apresentam número significativos com 

23,2% e 20,8% respectivamente. As regiões Centro-Oeste e Norte destoam com reduzido 

número de consórcios públicos. Na região Sudeste os estados de São Paulo e Minas Gerais 

tem números superiores aos demais com 142 e 123 consórcios respectivamente. Na região 

Nordeste o estado do Ceará tem 52 consórcios superando em muito os demais estados. Na 

região Sul a distribuição é bastante equilibrada onde o Paraná tem 61 Consórcios Públicos, 

Santa Catarina apresenta 51 e o estado do Rio Grande do Sul tem 48 consórcios (OCPF, 

2017). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no perfil dos municípios 

brasileiros, apresentou a participação de cada um em consórcios públicos nas 12 áreas de 

atuação consideradas. São, também, dados que merecem certa reserva pois este perfil foi 

construído pelo IBGE a partir de informações fornecidas pelos próprios municípios. 

Existem, inclusive, diversas divergências entre as informações oriundas do IBGE e do 

OCPF. A tabela nº 1 mostra o número de municípios em cada uma destas áreas. 

Tabela 1 Municípios em consórcios por área de atuação - Brasil - 2015 

Área de atuação Municípios 

Educação 374 

Saúde 2800 

Assistência e desenvolvimento social 463 

Turismo 485 

Cultura 358 

Habitação 281 

Meio ambiente 929 

Transporte 351 

Desenvolvimento urbano 724 

Saneamento básico 691 

Gestão das águas 427 

Manejo de resíduos sólidos 1299 

Fonte: Elaborado pelos autores - Dados obtidos em (IBGE, 2015) 
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O número de municípios que participam ao menos de um consórcio é de 3691 

(IBGE, 2015) os quais significam dois terços dos municípios brasileiros. Aproximadamente 

50% dos municípios considerados tem uma única área de atuação atendida por consórcios, 

mas também é significativo o número de municípios, associados em consórcios, que têm 

duas ou até três áreas de atuação consideradas. Chama a atenção, entretanto, a existência de 

147 municípios em que as doze áreas de atuação trabalhadas pelo IBGE são atendidas por 

consórcios. 

Os 218 consórcios públicos cuja área de atuação predominante é a saúde 

representam quase um terço dos 695 consórcios catalogados pelo OCPF (2017). Estes estão 

localizados em diversos estados brasileiros onde Minas Gerais destaca-se com 68 

consórcios nesta área de atuação. Em um grupo intermediário estão os estados do Paraná e 

São Paulo (23 consórcios cada), Ceará (21 consórcios), Rio Grande do Sul (17 consórcios), 

Santa Catarina (16 consórcios) e Mato grosso (15 consórcios) (OCPF, 2017). 

Os 2800 municípios que participam de consórcios com atuação na área da saúde 

estão distribuídos em 23 estados brasileiros (IBGE, 2015). O Distrito Federal e os estados 

do Amapá, Roraima e Sergipe não possuem dentre seus municípios, nenhum associado a 

consórcios desta área. Ainda nesta direção, o estado do Tocantins tem apenas 1, dos seus 

139 municípios, participante de consórcio na área da saúde. No outro extremo destacam-se 

os estados de Santa Catarina com 87,1% dos seus municípios, Minas Gerais com 91,8% dos 

municípios, Ceará com 92,4% dos municípios e Paraná com 95,5% dos municípios 

participando de consórcios onde a área da saúde é atendida (IBGE, 2015). 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul 

 

As informações disponíveis sobre consórcios públicos permitem apontar que, dos 

497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 376 participam de ao menos um dos 17 

consórcios na área da saúde, o que equivale a 75,6% dos seus municípios. Estas 

informações foram obtidas em (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2011; OCPF, 2017; 

PROVIN, 2012) e, principalmente, nos portais na internet daqueles consórcios que o 
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possuem. No Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul (CISA) participam 40 destes municípios86. Em conjunto estes municípios compreendem 

uma área contígua de 11.655,09 km2 o que corresponde a 4,14% da área do estado do Rio 

Grande do Sul. A população residente nos municípios associados ao CISA é de 367.094 

pessoas, 3,25% da população gaúcha, segundo estimativas do IBGE para 2016. 

O CISA foi fundado em 07/05/1997 e, de acordo com seu Estatuto Social (CISA, 

2017a), constitui-se "sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de 

direito público e de natureza autárquica intermunicipal, sem fins lucrativos". O CISA, 

segundo seus gestores, é uma estrutura pública com concursos, plano de carreira e 

fiscalizado pelo Tribunal de Contas e surgiu em decorrência das dificuldades encontradas 

pelos municípios no atendimento às demandas de média e alta complexidade na área da 

saúde. O custo excessivo destes atendimentos, no conjunto dos municípios envolvidos, foi 

um dos fatores principais para a criação do consórcio (JESUS, 2017). 

O CISA, consta no seu estatuto (CISA, 2017a), admite a existência do que chama de 

município-parceiro (consorciado indireto). No seu portal estes municípios são 

referenciados como clientes conveniados. É permitido a estes "entes federados a 

realizarem determinadas compras de produtos ou serviços através do CISA, ou ofertar 

produtos e serviços a este, sendo regulada essa relação por contrato ou convênio." (CISA, 

2017a). O portal do CISA na internet relaciona 38 municípios-parceiros, cuja população, de 

acordo com as estimativas do IBGE para 2016, em conjunto é de 356.597 pessoas, e 

compreendem uma área territorial de 21.627,289 km2. O mapa exposto na figura nº 1 

apresenta tanto os municípios consorciados ao CISA quanto os conveniados. Ainda, em 

relação a estes últimos, é possível observar que formam dois blocos geográficos distintos. 

Estes municípios formam dois outros consórcios: O Consórcio de Desenvolvimento 

                                                 
86

Além de Ijuí, o município onde está localizada a sede do consórcio, estão associados os municípios de 

Ajuricaba, Augusto Pestana, Barra do Guarita, Boa Vista do Cadeado, Bom Progresso, Bozano, Braga, 

Campo Novo, Catuipe, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Dois 

Irmãos das Missões, Esperança do Sul, Horizontina, Humaitá, Inhacorá, Jóia, Miraguai, Nova Ramada, 

Palmitinho, Panambi, Pejuçara, Pinheirinho do Vale, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério 

do Sul, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Tucunduva, Vista 

Alegre e Vista Gaúcha (CISA, 2017a). 
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Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí (COMAJA) e o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde (COIS) de São Luiz Gonzaga. 

Figura 1 CISA Ijuí – Municípios consorciados e conveniados - 2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. Dados obtidos em (CISA, 2017a) 

 

O CISA é um consórcio multifinalitário. Além de ações na área da saúde uma 

alteração estatutária, realizada em maio de 2009, incluiu as áreas do meio ambiente, 

infraestrutura, entre outras. Dentre seus objetivos podem ser citados o aumento a 

resolutividade dos sistemas locais de Saúde, a busca de maior eficiência e eficácia na 

execução de ações e serviços do SUS, a racionalização e modernização administrativa, a 

agilização na aquisição de bens e serviços para atendimento das necessidades regionais 

mais complexas, a padronização das ações e a viabilização financeira na realização de 

empreendimentos de alto custo (CISA, 2017a). 

A figura nº 2 apresenta gráfico que sintetiza o comportamento dos elementos das 

áreas de atuação do CISA. É possível observar que as consultas médicas representam um 

valor pequeno quando comparadas aos medicamentos adquiridos e, principalmente, aos 
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exames realizados. É possível observar ainda, com exceção da aquisição de medicamentos 

para os municípios do CISA, uma linha de estabilidade ou de diminuição dos valores a 

partir do ano de 2015. Isto reflete a diminuição da capacidade financeira de todos os 

municípios envolvidos e é compatível com as dificuldades econômicas de todos os entes 

federativos e do País como um todo.  

 

Figura 2 Síntese da atuação do CISA Ijuí - 2014 a 2016 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. Dados obtidos em (CISA, 2017b) 

 

Uma das áreas de atuação consiste no credenciamento e disponibilização de 

clínicas, médicos e laboratórios para a realização de consultas e exames especializados. 

Atualmente são 21 especialidades médicas credenciadas e disponíveis para consultas 

(CISA, 2017a). O gráfico apresenta tanto o número de consultas quanto o valor 

correspondente as mesmas e que foram autorizadas pelos 40 municípios consorciados ao 

CISA nos anos de 2014, 2015 e 2016. Embora esta informação não esteja discriminada há 

uma distribuição desigual destes números entre os diversos municípios. De um modo geral, 

nos três anos em que a informação foi disponibilizada, um grupo inferior a um terço dos 

municípios consorciados é responsável por três quartos das consultas realizadas (CISA, 
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2017b). É preciso salientar, entretanto, que cada município é responsável financeiramente 

pelas consultas por ele autorizadas e que as Secretarias de Saúde destes municípios 

encaminham diretamente os pacientes, de forma descentralizada, para as clínicas e médicos 

pretendidos. Estas diferenças são, portanto, resultado das políticas específicas de cada 

administração municipal. 

Os exames laboratoriais estão dispostos em 34 grupos distintos (CISA, 2017a). O 

número e o valor total dos exames realizados no período de 2014 a 2016 também podem ser 

visualizados no gráfico da figura nº 2. É importante ressaltar também, a exemplo das 

consultas, a existência de uma forte concentração de exames em poucos grupos. O grupo 

“PROFISSIONAIS / TECNICOS / EM PLANTAO”, por exemplo, representou 28,4% do 

valor total em 2014, 26,6% em 2015 e 29,5% em 2016. Este grupo de exame, segundo a 

relação de profissionais, laboratórios e clínicas credenciadas (CISA, 2017a), representam 

aqueles exames realizados pelos próprios profissionais durante ou após as consultas. Este 

grupo de exames, em conjunto com os grupos “CONSULTAS / ATENDIMENTOS / EM 

ATENCAO ESPECIALIZADA” e “DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO”, 

nos três anos referenciados, têm valores superiores à metade do total dispendido pelos 

municípios em exames especializados. 

A realização de consultas e exames, olhados em conjunto, trazem informações 

adicionais a serem analisadas. Na média dos três anos apresentados cada consulta 

ocasionou a realização de 11,87 exames especializados. Ou, de outra forma, a cada R$1,00 

empregado pelos municípios consorciados em consultas médicas trouxe a necessidade de 

outros R$6,67 para a realização dos exames especializados. Não se discute aqui a 

necessidade, ou não, destes exames. É importante observar o reflexo destas proporções para 

os municípios visto que seus orçamentos, ou cotas estabelecidas, não conseguem prever 

adequadamente os valores adicionais referentes aos exames especializados (CECCATO; 

STOCHERO, 2017; HINZ; BARASUOL, 2017; ZARDIN, 2017).   

O CISA também atua na compra de medicamentos para os municípios. Nesta área, 

entretanto, além dos municípios consorciados também participam os municípios 

conveniados e que pertencem a dois outros consórcios.  Assim o CISA realiza licitações por 
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pregão eletrônico, ou registro de preços, a partir das demandas de mais de 70 municípios. 

Mesmo considerando que alguns municípios realizam processos próprios para aquisição de 

seus medicamentos o gráfico da figura nº 2 exibe o expressivo volume de aquisições nos 

anos de 2014 a 2016 para os municípios dos diversos consórcios.  

A economia obtida com a aquisição de medicamentos é um ponto que deve ser 

apresentado. Segundo a Secretaria Executiva do CISA, no caso de municípios de pequeno 

porte, esta redução no preço dos medicamentos pode chegar a 60%. O consórcio trabalha 

com 2000 itens distintos e considera as demandas de quase todos municípios consorciados 

além dos mais de 70 municípios associados aos consórcios COMAJA e COIS. A 

modalidade de aquisição tem sido através de registro de preços com quatro pedidos anuais. 

Para o ano de 2017 o valor estimado é de 40 milhões de reais. (JESUS, 2017).    

 

A gestão do CISA 

 

A estrutura do CISA é formada pela Assembleia Geral, composta por todos os 

municípios associados, pelo Conselho de Prefeitos, sendo que um de seus componentes 

exerce o papel de Presidente do CISA, e pelo Conselho Fiscal. As ações administrativas e 

operacionais são executadas pela Secretaria Executiva que, atualmente, conta com uma 

equipe de seis funcionários e cinco estagiários, além da Diretora Executiva. O estatuto do 

CISA prevê, ainda, a possibilidade da existência de Câmaras Setoriais que podem ser 

eventuais e transitórias. (CISA, 2017a). 

Esta estrutura é mantida pela contribuição mensal dos municípios consorciados de 

forma proporcional à população de cada um. Segundo a Secretaria Executiva, no ano de 

2017, o valor ficou em R$ 0,019 per capita. Uma segunda taxa administrativa é aplicada 

aos processos de aquisição de medicamentos.  Neste caso metade dela é correspondente à 

população do município e metade em função do volume de compras praticado. A estes 

valores são adicionadas as taxas correspondentes aos consórcios conveniados (COMAJA e 

COIS), as contribuições dos fornecedores de serviços médicos e de exames laboratoriais 

(1% de sua fatura de prestação de serviços) além das receitas oriundas do SUS e de projetos 
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diversos elaborados e/ou executados pelo CISA. Para a Secretaria Executiva a 

inadimplência dos municípios é considerada baixa, não superando 10% de seus integrantes. 

Os sistemas de agendamento e realização de consultas e de aquisição de medicamentos 

permitem o bloqueio daqueles entes municipais que não estejam com seus pagamentos 

regularizados. (CISA, 2017a; JESUS, 2017). 

O CISA, por decisão de seus associados, limitou em 40 municípios consorciados. 

Segundo sua direção este é um número que permite a execução dos serviços com qualidade 

e que é compatível com a estrutura física existente. (BUZZATTI, 2017; JESUS, 2017).   

Para o Presidente do CISA “os gestores não estão bem conscientizados [sobre] de 

quem é o CISA. O CISA é dos municípios” (BUZZATTI, 2017). Para a Secretaria 

Executiva o CISA é uma “ferramenta para os municípios”. O controle total do 

relacionamento entre o município e o CISA pertence ao próprio município. Somente podem 

ser adquiridos os serviços e medicamentos orçados e definidos pelo município (JESUS, 

2017).   

Para o futuro a direção do consórcio entende que um dos caminhos pode ser a 

prestação direta dos serviços médicos e de exames especializados. Uma das possibilidades 

estudadas foi a participação no programa “Mais Especialidades” do Governo Federal. A 

Secretaria Executiva do CISA aponta que o fornecimento de serviços com estas 

características pode proporcionar um novo patamar para o CISA e seus associados 

(BUZZATTI, 2017; JESUS, 2017).   

 

A percepção dos gestores municipais 

 

Os gestores municipais entrevistados, sem exceção, definiram o CISA como 

fundamental e importantíssimo. A acessibilidade às consultas e exames, prestados por bons 

profissionais faz com que, ao menos nos municípios menores, a maioria dos atendimentos 

de saúde seja por meio do CISA. Municípios de maior porte, embora usem os serviços do 

consórcio com menor frequência, valem-se do mesmo como parâmetro para sua gestão 

interna e alternativa para eventualidades, principalmente urgências e emergências. 
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A aquisição de medicamentos, atividade realizada na maioria dos municípios 

associados, traz reflexos econômicos positivos para os associados e conveniados ao CISA. 

Existem ressalvas, entretanto, em relação às entregas por parte dos fornecedores quando, 

segundo alguns Secretários de Saúde, ocorrem atrasos, até com certa frequência. Ainda de 

acordo com estes gestores municipais os processos de aquisição deveriam ser mais ágeis e 

com maior número de pedidos. As multas impostas aos fornecedores não atenuam os 

transtornos ocasionados aos municípios e aos pacientes (CECCATO; STOCHERO, 2017; 

HINZ; BARASUOL, 2017; ZARDIN, 2017). O município de Ijuí, por sua vez, realiza um 

processo próprio de aquisição de medicamentos, também por meio de registro de preços. 

Segundo o Secretário Municipal de Saúde o município pretende, a partir de 2018, também 

realizar aquisições em conjunto com os demais municípios do CISA (PINHEIRO, 2017). 

As maiores inquietações dos gestores municipais concentram-se nos atendimentos 

médicos. Em algumas especialidades o número de profissionais credenciados é bastante 

reduzido e, de um modo geral, consideram elevado o valor da consulta. Uma situação 

bastante frequente, como os dados apresentados anteriormente já evidenciavam, é o fato de 

que cada consulta médica traz consigo um conjunto de exames especializados sobre os 

quais o município tem pouco ou nenhum controle e, em boa parte das ocasiões, são 

realizados pelo próprio médico durante a consulta. Os gestores acrescentam ainda a falta de 

solução de continuidade em muitas ocasiões. Muitos pacientes ao necessitarem de cirurgia, 

a qual deve ser realizada por meio do SUS, tem seu tratamento descontinuado pelo 

profissional. Estes fatos, de acordo com os gestores, trazem a necessidade de uma maior 

regulação e um maior controle nos serviços realizados pelo CISA (CECCATO; 

STOCHERO, 2017; HINZ; BARASUOL, 2017; ZARDIN, 2017). 

Outro ponto destacado pelos entrevistados diz respeito ao fluxo de informações de e 

para os gestores do CISA. Nas atividades de prestação de contas, nas reuniões e nas 

assembleias, participam apenas os prefeitos municipais. As informações e os temas ali 

debatidos são transmitidas aos Secretários Municipais de Saúde, nas poucas vezes em que 

isto ocorre, de forma incompleta e muitas vezes apresentam erros de comunicação. A 

desativação das câmaras técnicas, constituídas por representantes municipais que atuam na 
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área em questão, foi o ponto principal para as dificuldades de comunicação verificadas 

(CECCATO; STOCHERO, 2017; HINZ; BARASUOL, 2017; ZARDIN, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo analisou o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul (CISA) sob a ótica de sua atuação em benefício dos municípios 

associados e de suas características administrativas e organizacionais. Embora seja apenas 

um dos quase 700 consórcios existentes no país a intenção do trabalho foi mostrar as 

potencialidades, limites e desafios de tal instrumento, não tão recente na história brasileira, 

cuja legislação foi estabelecida há pouco mais de 10 anos. 

Os 40 municípios consorciados ao CISA compartilham profissionais e serviços de 

saúde o que naturalmente implica em um elevado número de consultas e exames 

especializados. A aquisição de medicamentos é estendida a municípios de dois outros 

consórcios. Os relatórios apresentados pelo CISA, nos três anos estudados, mostram 

valores elevados o que deixa em exposição um dos princípios na formação de consórcios 

que é a economia de escala. Para muitos municípios a economia na compra de 

medicamentos pode chegar a 60% e quase todos eles não teriam condições de, 

isoladamente, disponibilizar à população todas as especialidades médicas e os exames 

laboratoriais necessários. 

A análise de um único caso, como o realizado neste texto, não autoriza ao 

pesquisador generalizar estes resultados e interpretar que os demais consórcios existentes, 

principalmente os que atuam na área da saúde, apresentem desempenho em níveis 

semelhantes. As dificuldades que os municípios apresentam para cumprir com suas 

responsabilidades, mais uma vez na área da saúde, são demonstradas sistematicamente por 

meio de diversos estudos. O número de pequenos municípios, surgidos na maior parte dos 

casos a partir de 1988 e oriundos de outros pequenos municípios, evidencia que as 

dificuldades dos governos municipais são praticamente iguais. A associação a um 
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consórcio, nestes casos, é um ponto de partida para o encaminhamento das demandas 

municipais. 

Os gestores, tanto do CISA quanto dos municípios associados, consideram o 

consórcio um expediente extremamente útil e necessário. A proximidade dos cidadãos, e a 

pressão que eles representam sobre os serviços de saúde municipais, são resolvidas com o 

apoio e a colaboração dos consórcios. Em que pesem todos os problemas relatados, 

principalmente àqueles relacionados ao prazo de entrega dos medicamentos e o eventual 

descontrole em relação aos exames laboratoriais, o município contempla o atendimento aos 

seus habitantes. Faz isto apesar de sua baixa atratividade aos profissionais de saúde e 

orçamentos limitados. 

Apesar do entusiasmo que pode ser desprendido dos depoimentos e das informações 

apresentadas algumas questões podem ser apresentadas. A primeira delas está relacionada à 

ausência de informações oficiais. Ainda que a legislação sobre a formação de consórcios 

tenha sido construída recentemente e contemple a segurança na participação dos municípios 

nenhum mecanismo foi criado de forma a permitir o acompanhamento público da 

existência e da atuação destes organismos. 

As outras questões envolvem os entes federativos. Inicialmente, porque nem todos 

os municípios participam de consórcios? A pergunta pode ser melhor especificada para os 

propósitos deste artigo. Pelas informações obtidas menos da metade dos municípios 

brasileiros participam de um consórcio na área da saúde. No Brasil, em números de 2015, 

são 2800 municípios. No Rio Grande do Sul são pouco mais de 75%. De qualquer modo 

muitos municípios estão ausentes. Qual o motivo? Ou é a informação incorreta e 

incompleta? 

Por fim o motivo que impele os municípios aos consórcios. O desequilíbrio 

orçamentário dos municípios, a insuficiência de receitas e transferências para execução dos 

serviços sob sua responsabilidade, a localização e os atrativos municipais insuficientes para 

a atração de profissionais e empresas, perdurarão por quanto tempo?  Em outras palavras, 

os consórcios serão sempre o remédio para estes problemas? Ou os municípios podem, uma 

vez superadas as questões de ordem econômica e logística, continuar empregando o recurso 
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da colaboração e cooperação com outros entes federativos como um instrumento 

viabilizador e facilitador na execução das políticas públicas. 
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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 

 

PUBLIC POLICIES, UNIVERSAL HEALTH AND REGIONAL DEVELOPMENT: 

BUDGETARY ANALYSIS OF THE PROGRAM FOR STRENGTHENING THE 

UNIQUE HEALTH SYSTEM OF THE MINISTRY OF HEALTH FROM 2015 TO 2018 

 

 

Mariel Mayer Pilarski87 

Ana Paula Myszczuk88 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: O Brasil conta com políticas de saúde públicas universais, de acesso igualitário, 

submetido a políticas econômicas e sociais, que norteiam todo o processo, por meio do 

orçamento público e sua execução. Assim, realizou-se uma pesquisa aplicada, com análise 

documental e bibliográfica, com o objetivo geral do artigo é identificar como o sistema de 

saúde público e universal se sustenta enquanto indutor de desenvolvimento regional, 

quando submetido a políticas econômicas e, especificamente, uma análise orçamentaria do 

programa de fortalecimento do SUS, para averiguar, no período de 2015-2018, a situação 

econômica deste e compreender o crescimento econômico ou não com o orçamento que foi 

destinado. Apresentam-se os resultados obtidos de todo o processo orçamentário (inclusive 

execução), que são comparados ao PIB em valor corrente liquido, e com o IDH das regiões 

do Brasil. Como resultado, demonstra-se a correlação do valor investido per capita no 

programa analisado com o IDH tem relação com o crescimento ou não do país e no mesmo 

sentido com o PIB, de que pouco se é investido, para um resultado efetivo ao 

desenvolvimento regional.   

 

Palavras chave: SUS; Políticas Públicas de Saúde; Indicadores Econômicos; Orçamento 

Público; Desenvolvimento Regional. 
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Abstract:  Brazil has universal public health policies, equal access, subject to economic 

and social policies, which guide the whole process, through the public budget and its 

execution. Thus, an applied research, with documentary and bibliographic analysis, was 

carried out with the general objective of the article is to identify how the public and 

universal health system sustains itself as inducer of regional development, when submitted 

to economic policies and, specifically, an analysis budget of the SUS strengthening 

program, to ascertain, during the period 2015-2018, the economic situation of the SUS and 

to understand the economic growth or not with the budget that was destined. The results 

obtained from the entire budget process (including execution) are presented, which are 

compared to GDP in net current value, and the HDI of the Brazilian regions. As a result, the 

correlation of the per capita invested value in the analyzed program with the HDI is related 

to the country's growth or not and in the same direction with the GDP, of which little is 

invested, for an effective result.  

 

Key-words: SUS; Public Health Policies; Economic indicators; Public budget; Regional 

development. 

 

INTRODUÇÃO 

Até a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a saúde no Brasil não era pública e tão 

menos universal. Com o passar do tempo, já em meados do século XX, torna-se acessível 

aos trabalhadores urbanos ou aqueles que tinham condições de arcar com os elevados 

custos. Com a redemocratização na década de 1980, dado aos dispostos constitucionais, a 

saúde passa a ser política pública, social e econômica, de acesso universal e equânime a 

todos, inclusive com determinação do mínimo orçamentariamente que deverá ser investido 

pelos entes federados.  

Dado este cenário, nota-se que há incidência econômica sobre as políticas públicas, 

denotando ao Brasil a conceituação de estado intervencionista. Para tanto, faz-se 

imprescindível analisar o impacto (ou não) disto no orçamento, razão pela qual escolheu-se 

um dos maiores programas postos nas leis orçamentarias anuais, na pasta ministerial da 

saúde, realizando uma análise de todo o processo orçamentário, desde o envio pelo 

Executivo ao Congresso, até a execução total daquilo que fora previsto.  

Analisa-se neste trabalho o histórico das políticas públicas de saúde no Brasil, o 

programa de Fortalecimento do SUS, conceituações do processo orçamentário, as políticas 
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econômicas e sua relação com a saúde no Brasil e a política econômica intervencionista e a 

saúde pública, para elucidar a problemática: como pensar em um sistema público e 

universal de saúde, influenciado por fatores e políticas econômicas, que leve ao 

desenvolvimento regional? 

  Para tanto é utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, apresentam-se gráficos 

e tabelas, com os números orçamentários e comparação do investimento com o Produto 

Interno Bruno (valor corrente) - PIB, para que comparativamente veja-se à proporção que é 

investida e o impacto – ou não – na economia do país. Ainda, foi feita a comparação do 

investimento com o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH  

 

           METODOLOGIA, PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS  

A metodologia empregada no presente trabalho, no que versa a respeito da 

abordagem, será qualitativa, em que pese a análise orçamentaria que se realizará, já que há 

uma preocupação em entender a realidade de um sistema de saúde universal que é público e 

submetido a políticas econômicas.   

A pesquisa será aplicada, sendo descritos e explicados o orçamento, legislação e a 

doutrina; por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental. Para tanto, foi elaborada 

uma busca com os temas “política pública de saúde e econômica”; “política de saúde e a 

emenda 95/2016” e “a saúde e o teto dos gastos”, na base de dados do Google Scholar, e 

Scielo, além de pesquisa bibliográfica sobre teorias da economia intervencionista no 

Estado.  

Em consequência, o problema que se põe é: como pensar em um sistema público e 

universal de saúde, influenciado por fatores e políticas econômicas, que leve ao 

desenvolvimento regional? Assim, o objetivo geral do artigo é identificar como o sistema 

de saúde público e universal se sustenta enquanto indutor de desenvolvimento regional, 

quando submetido a políticas econômicas. Como objetivos específicos se faz uma análise 

orçamentária do programa de fortalecimento do SUS, com o intuito de averiguar a situação 

de 2015 a 2018 e compreender qual o reflexo do crescimento (ou não) no sistema como um 

todo do valor que é destinado ao programa.    
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A análise orçamentária que se propõe é a do programa de Fortalecimento do 

Sistema Único, do Ministério da Saúde, dos anos de 2015 a 2018, em razão do grande 

impacto político e econômico, dada a Emenda Constitucional 95/2016, que foi promulgada. 

A busca foi feita na base de dados do SIGA, que é vinculado ao Senado Federal e 

alimentado com “dados do Sistema Integrado de Administração Financeira-SIAFI e a 

outras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos” (SIGA). É importante ressaltar 

que os dados referentes a execução do ano de 2018 são, tão somente, até o dia 11 de abril 

de 2018.   

No avanço da pesquisa constatou-se a necessidade de comparar os valores 

orçamentários do programa em analise com outro indicador, para validar a influência – ou 

não, da economia intervencionista nas políticas públicas de saúde universais. Neste sentido, 

utilizou-se o indicador do Produto Interno Bruto – PIB, em valores correntes, com a adoção 

da metodologia empregada pela Rede Intergerencial de Informações para a Saúde – RIPSA, 

dividindo o valor total da despesa federal com saúde, correspondente aos itens de gastos, 

pelo valor do PIB Nacional e, posteriormente, com o produto dado, multiplica-se por 100.  

Justifica-se a escolha pelo PIB já que este pode subsidiar o planejamento e gestão das 

políticas públicas de saúde, a participação da União nos gastos em saúde e o impacto na 

economia, além de identificar possíveis desigualdades que determinem novos estudos 

(RIPSA). 

  No sentido de contribuir e avançar na pesquisa, se discorre acerca do 

desenvolvimento regional e consequente regionalização da saúde, com a ligação que se tem 

ao programa orçamentário analisado do Ministério da Saúde, com o levantamento dos 

valores empenhados de 2015 a 2017 (último ano disponível) e a sua correlação com a taxa 

de ocupação de cada uma das regiões do país e o IDH.  
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          POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE UNIVERSAL  

            

HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL  

A saúde no Brasil nem sempre foi universal e pública. Para compreender como 

chegou-se a isto, faz-se necessário um breve panorama histórico sobre o contexto dos 

sistemas que existiram.  

Quando da colonização (1500-1822) criam-se as Santas Casas de São Paulo, Santos, 

Bahia, Rio de Janeiro, Belém e Olinda e demandava-se muito por conta das pestes e da 

(falta de) assistência à saúde da população (PAIM, ET AL. 2011, p. 16). Na época Imperial 

(1822-1889) as doenças pesteais continuam com o foco e passa-se a olhar para a vigilância 

sanitária, iniciando a sua estruturação. A administração passa a ser centrada nos 

municípios. (PAIM, ET AL. 2011, p. 16)  

No final do século XIX e começo do século XX, na República Velha (1889-1930), o 

Estado demonstra-se autoritário perante os cidadãos, o que se refletia sobre as políticas que 

eram propostas. Este modelo é vinculado a posição de cada pessoa no mercado de trabalho.  

Cria-se a Diretoria Geral de Saúde Pública, a Caixa de Aposentadoria e Pensão e começa a 

dicotomia entre saúde pública e previdência social (PAIM, ET AL. 2011, p. 14-16).  

No Governo Vargas (1930-1945) a saúde pública a responsabilidade é do Ministério 

da Educação e da Saúde Pública, com a institucionalização da previdência social e 

ocupacional, pelo Ministério do Trabalho, Industria e Comercio. São feitas campanhas para 

vacinação e os IAP’s, que atendem a maior parte dos trabalhadores urbanos (PAIM, ET 

AL. 2011, p. 16) 

De 1945 a 1964 são vários os governos existentes e grande é a instabilidade 

democrática. Destaca-se a criação do Ministério da Saúde e a legislação unificada dos 

direitos de previdência social dos trabalhadores urbanos. Segue-se a expansão hospitalar e o 

surgimento de empresas na área de saúde. (PAIM, ET AL. 2011, p. 16)  

Na Ditatura Militar (1964-1985) os IAP’s são unificados no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e cria-se o INAMPS – Instituto Nacional da Assistência Medica 

da Previdência Social, além de começar a privatização do setor. A crise no sistema é 
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grande, porem criam-se os Programas de Extensão de Cobertura (PEC), que atendiam 

populações rurais com menos de 20 mil habitantes. O INAMPS financiava estados e 

municípios, para que houvesse maior cobertura. (PAIM, ET AL. 2011, p. 16). Na transição 

entre o fim da ditadura e o retorno da democracia o INAMPS continua com o 

financiamento, cria-se os Sistemas Unificados e Descentralizados da Saúde (SUDS). Era 

necessário reduzir a mortalidade infantil e de doenças imunotransmissoras. (PAIM, ET AL. 

2011, p. 16). 

Com a Constituição de 1988 cria-se o  SUS e se descentraliza o sistema (PAIM, ET 

AL. 2011, p. 17). A saúde passa a constar da Carta Magna e torna-se política econômica e 

social, pública e universal (BRASIL, 1988). A regulamentação do disposto pela 

Constituição Federal vem com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990)  

  Ante ao histórico apresentado, destaca-se a repetição de ser, sempre, historicamente 

uma política social (em diferentes níveis de maturidade e investimento), prevista na 

constituição, que por muitas vezes só atendeu trabalhadores, ocorrendo à mudança do 

paradigma apenas com a Constituição Federal de 1988.  

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Na LOA de 2015 o programa era denominado como “aperfeiçoamento do sistema 

único de saúde” em razão do Plano Plurianual 2012-2015. À época o governo, quando da 

justificativa do porquê prever o programa em análise que, diante da complexidade posta 

pelo sistema, é importante e se requer uma melhoria do modelo da gestão, com novas 

possiblidades para todos os entes federados e, ainda, “incentivando as ações de saneamento 

básico e de saúde ambiental, executadas de forma sustentável, como estratégia suplementar 

de promoção da saúde e de redução das desigualdades sociais” (BRASIL, 2011, p. 134).   

 No  PPA 2016-2019  o programa passa-se a chamar “Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde” e agrupa 13 principais objetivos. A mudança do perfil epidemiológico da 

população as prioridades têm que se adequar, o que se mostra um grande desafio, dado a 
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estruturação do SUS no país, que é tripartite (BRASIL, 2015, p.131-133). Para tanto, 

baseia-se na equidade para identificar os principais objetivos, com o intuito de distribuir a 

oferta, baseada na diversidade e garantia do acesso adequado para a saúde de todos, 

considerando as vulnerabilidades especificas de cada um (BRASIL, 2015, p. 133) 

 Assim, compilam-se os principais objetivos do Programa de Fortalecimento do 

SUS:  

 

Quadro 2: principais objetivos do Programa de fortalecimento do SUS constantes no Plano Plurianual 

PPA 2012-2015 PPA 2016-2019 

Garantir acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades 

de saúde, aprimorando a política de 

atenção básica e a atenção especializada 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em 

tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a 

política de atenção básica e especializada, ambulatorial e 

hospitalar. 

Reduzir os riscos e agravos à saúde da 

população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde. 

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas 

regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de 

Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção 

Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e 

da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas 

Promover atenção integral à saúde da 

mulher e da criança e implementar a Rede 

Cegonha, com especial atenção às áreas e 

populações de maior vulnerabilidade. 

Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida 

(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando 

as questões de gênero, orientação sexual, raça/ etnia, 

situações de vulnerabilidade, as especificidades e a 

diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas 

redes de atenção à saúde 

Aprimorar a rede de urgência e 

emergência, com expansão e adequação de 

UPAs, SAMU, PS e centrais de regulação, 

articulando-a com as outras redes de 

atenção 

Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o 

uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS. 

Fortalecer a rede de saúde mental, com 

ênfase no enfrentamento da dependência 

de Crack e outras drogas. 

Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do 

Ministério da Saúde como gestor federal do SUS 

Garantir a atenção integral à saúde da 

pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas, estimulando o envelhecimento 

ativo e saudável e fortalecendo as ações de 

promoção e prevenção. 

Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos, na 

perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS 
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Contribuir para a adequada formação, 

alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho 

dos profissionais de saúde. 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, 

considerando os determinantes sociais, por meio das ações 

de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção 

de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e 

violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável. 

Implementar novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação federativa, com 

centralidade na garantia do acesso, gestão 

participativa com foco em resultados, 

participação social e financiamento estável 

Promover a produção e a disseminação do conhecimento 

científico e tecnológico, análises de situação de saúde, 

inovação em saúde e a expansão da produção nacional de 

tecnologias estratégicas para o SUS. 

Qualificar instrumentos de execução 

direta, gerando ganhos de produtividade e 

eficiência para o SUS. 

Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos 

trabalhadores, a desprecarização e a democratização das 

relações de trabalho. 

Garantir assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS. 

Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de 

interação com o usuário, com garantia de transparência e 

participação cidadã. 

Fortalecer o complexo industrial e de 

ciência, tecnologia e inovação em saúde 

como vetor estruturante da agenda 

nacional de desenvolvimento econômico, 

social e sustentável, reduzindo a 

vulnerabilidade do acesso à saúde. 

Aprimorar o marco regulatório da Saúde Suplementar, 

estimulando soluções inovadoras de fiscalização e gestão, 

voltadas para a eficiência, acesso e qualidade na atenção à 

saúde, considerando o desenvolvimento sustentável do setor. 

Aprimorar a regulação e a fiscalização da 

saúde suplementar articulando a relação 

público – privado, gerando maior 

racionalidade e qualidade no setor saúde. 

Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância 

sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o 

desenvolvimento sustentável do setor. 

Promover internacionalmente os interesses 

brasileiros no campo da saúde, bem como 

compartilhar as experiências e saberes do 

SUS com outros países, em conformidade 

com as diretrizes da Política Externa 

Brasileira. 

 - 

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nas dimensões temáticas dos PPA’s de 2012-2015 e 2016-2019 

  

  Dentro dos objetivos acima elencados desdobra-se inúmeras metas, dentre diversos 

setores do SUS, razão pela qual mostra-se a importância deste programa que abrange ações 

imprescindíveis para manutenção e funcionamento da saúde pública como um todo.  
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AS POLÍTICAS ECONÔMICAS E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE NO BRASIL  

 

ASPECTOS HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS E SUA INFLUÊNCIA NA 

SAÚDE  

No Governo Dutra (1946-1951) o Plano Salte, foi uma “tentativa de coordenação 

dos gastos públicos destinados aos setores de saúde, alimentação, transporte e energia, e 

que previa investimentos para os anos de 1949 a 1953” (VIANNA, VILLELA, 2011, p. 7) 

De 1964 até 1973 adotaram-se modelos de políticas econômicas ortodoxas, para 

combater a inflação e retomar o crescimento econômico, de modo que o PIB cresceu com 

uma boa base média e ocorre o chamado “milagre econômico” (HERMANN, 2011, p. 49, 

50, 62 e 64).  De 1974 a 1985 vivemos o auge e o declínio, com a consequência do 

endividamento, que passa por três governos militares, até chegar a democracia 

(HERMANN, 2011, p. 73). Nas décadas de 1970-1980, no âmbito das políticas públicas de 

saúde, foi “a primeira onda de reforma do setor foi impulsionada pelo imperativo 

macroeconômico de controle das despesas nacionais com a função saúde” (COSTA, 

SILVA e RIBEIRO, 2000, p. 210) 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a instauração de políticas de 

saúde que caminham em conjunto com as políticas econômicas “as melhorias nas condições 

de saúde da população brasileira nas últimas décadas são atribuídas a mudanças favoráveis 

nos determinantes sociais da saúde e à reforma setorial que culminou na criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) ” (VIEIRA, BENEVIDES, 2016, p. 2)  

Feitas estas considerações, tem-se que a saúde passa a ser reconhecida como um 

direito e não mais como um serviço, em que pese o acima apontado, passa-se a análise do 

disposto, atualmente, na Constituição sobre saúde e economia (CASTRO, 2011, p. 118) 
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A POLÍTICA ECONÔMICA INTERVENCIONISTA E A SAÚDE PÚBLICA  

Na Constituição de 1988 é clara a posição intervencionista da econômica perante as 

políticas públicas de saúde, nos termos do artigo 196, que determina que estas sejam 

garantidas por meio de políticas sociais e econômicas. No mesmo sentido, a CEPAL traz no 

neodesenvolvimento, foi necessário revisar a participação do Estado na vida econômica e 

nos instrumentos de intervenção para a agenda do desenvolvimento (BIELSCHOWSKY, 

2009, 179). A ideia principal é efetivar a justiça social, se respeite a dignidade humana, 

baseada em princípios, que norteiam as ações dos governantes (ALVES, DUARTE, 2015, 

p. 198).  

Para corroborar com os demais dispositivos constitucionais, o artigo 170 da 

Constituição Federal alude que a ordem econômica deverá reduzir as desigualdades sociais 

e o artigo 174 autoriza a intervenção econômica por parte do Estado.  (BRASIL, 1988). 

Com este cenário de que o Estado deve propor medidas que visem, por meio da 

ordem economia a redução de desigualdades e que deve ocorrer por meio de políticas 

públicas, a Carta Magna determina, em seu artigo 198, §2, I, que a União deverá prever, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) da sua receita corrente liquida do respectivo exercício 

financeiro, para as ações e serviços públicos de saúde (BRASIL, 1988), por conta da 

Emenda Constitucional 29/2000.  Este fator demonstra, por si só, a política econômica 

intervencionista do Estado ante as políticas públicas de saúde, já que acaba por determinar 

aquilo que deve – ou não – ser investido.  

Com a Emenda Constitucional nº 95/2016 advém o “novo regime fiscal”. A partir 

de 2018 há limitação para valores do orçamento de seguridade social da União, que devem 

ser os do ano de exercício anterior e corrigidos pelo IPCA (BRASIL, 1988). Por vinte anos 

o investimento na saúde deve ser de no mínimo 15% da receita corrente liquida, 

observando que o valor deverá ser o do ano anterior corrigido pelo índice determinado.  

Pode-se dizer que nas políticas públicas de saúde “a intervenção deixa de ser uma 

circunstância para tornar-se um elemento fundamental no Estado” (ALVES, DUARTE, 

2015, p. 195) e com isto garantir um acesso equânime e universal, reduzindo desigualdades 
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e primando pela qualidade de vida, que acaba por englobar o conceito de saúde, que não é 

apenas a ausência de uma patologia.  

Portanto, “o Estado assume o ônus de desenvolver um sistema de proteção social, 

dentro do qual as políticas sociais constituem ações, programas, processos e medidas” 

(ARAUJO, ET. AL., 2017, p. 31). 

 

APANHADO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO E A LEI ORÇAMENTARIA 

ANUAL – LOA  

Para compreender a análise do orçamento feita, é necessária a compreensão de 

conceitos orçamentários. O orçamento público no Brasil organiza-se por meio do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentarias e pela Lei Orçamentaria Anual, conforme prevê 

o artigo 165 da Constituição Federal. O Plano Plurianual – PPA, consiste em estabelecer 

“de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada” (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO “abarca 

as metas e prioridades da administração pública federal” (BRASIL, 1988): 

E a Lei Orçamentaria Anual – LOA, aborda, obrigatoriamente e conforme disposto 

na Constituição Federal o orçamento fiscal de os fundos, da administração direta e indireta, 

de investimento das empresas que a União seja majoritária no capital social, além da 

seguridade social de maneira abrangente (BRASIL, 1988). A LOA deve estar acompanhada 

de “demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia” (BRASIL, 1988), além de ser compatível com o PPA. 

Quando da apresentação da LOA o Poder Executivo encaminha ao Congresso 

Nacional um Projeto de Lei Orçamentaria Anual – PLOA, que será analisada pela 

Comissão Mista de Orçamento. Após os relatórios setoriais e votação na Comissão, passa-

se a votação nas Casas Legislativas e posterior sansão/veto. Em havendo vetos, estes serão 

analisados pela sessão do Congresso Nacional, que pode derruba-los.  
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Após a lei sancionada, autoriza-se o valor de pagamento para cada programa, 

conforme a disposição legal. Uma vez feito isto, ocorrem-se os empenhos, que são “os atos 

emanados de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento de condição” (BRASIL, 1964), sendo necessário que se 

realize a liquidação dos valores, que consiste na “verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” 

(BRASIL, 1964) 

Porém existem despesas que são empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do 

ano orçamentário, originando restos a pagar, conforme determina a lei no 4.320, de 17 de 

março de 1964. Sobre este tema cumpra salientar que “ na proporção em que essas despesas 

postergadas forem pagas certamente irão impactar a execução financeira, impulsionando, se 

não houver aumento de receitas, as despesas do exercício em curso para os próximos anos, 

criando um círculo vicioso” (AUGUSTINHO, Et. Al. 2013, p. 145) 

Cabe lembrar que no Brasil, em que pese a atual conjuntura política e econômica 

existente desde meados de 2016, por vezes a receita anual pode ser maior ou menor do que 

as previstas no orçamento. Neste sentido, em período de recessão, precisam ser feitos cortes 

naqueles valores já aprovados/vetados pelo Congresso Nacional, com o intuito de adequar-

se a uma nova realidade econômica.  Há, portanto, neste cenário uma economia volátil, que 

vai trazer à tona um conflito de onde cortar ou onde é melhor investir, o que nem sempre é 

consenso (ASSIS, 2010, p. 184-185), ainda mais quando trata-se de direito que prima pela 

vida e dignidade humana.  
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL: POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, 

POLITICAS ECONOMICAS, DESENVOVIMENTO HUMANO E O PROGRAMA 

DE FORTALECIMENTO DO SUS 

 O desenvolvimento pode ser conceituado como uma “crescente eficácia na 

manipulação criadora de seu meio ambiente natural, tecnológico, cultural e social, bem 

como suas relações com outras unidades políticas e geográficas” (SUFFI, 2002, p. 18)  A 

regionalização da saúde e os programas que são postos pelas políticas públicas no Brasil é 

um fenômeno recorrente desde a década de 80 e que com o retorno da democracia e 

promulgação da Constituição de 1988 ficam latentes.  

Prevê a Carta Magna que são objetivos da Republica garantir o desenvolvimento 

regional, além de ser princípio da ordem econômica a “redução das desigualdades regionais 

e sociais” (BRASIL, 1988) e que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, (BRASIL, 1988). Portanto, 

regionalizar o SUS leva-se a “processos políticos, organizados para buscar respostas 

regionais a problemas de saúde, territorialmente contextualizados” (RIBEIRO, 2015, p. 

410) e, com isto, as problemáticas são definidas com base em cada território, bem como 

suas respostas, levando em consideração a peculiaridade de cada região (RIBEIRO, 2015, 

p. 410).  

 Das estratégias mencionadas anteriormente, que se referem ao que consta no Plano 

Plurianual para o Fortalecimento do SUS, denota-se que inúmeras são para uma maior 

regionalização, divisão de tarefas e recursos, com o intuito do desenvolvimento para as 

localidades as quais se destinam o orçamento que é proposto. 

 Com o intuito de deixar lucido o impacto em cada região do país, elabora-se a tabela 

1, que traz o valor empenhado do programa em analise para cada região do país, no período 

de 2015 a 2017, já que para 2018 os dados ainda são parciais: 
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Tabela 1: valores empenhados, por região do país, do programa de fortalecimento do SUS 

Ano Norte Nordeste 

Centro-

Oeste Sudeste Sul 

2017 

5.109.076.09

1 

19.087.713.09

4 

4.865.202.92

2 

27.334.856.48

8 

10.015.559.01

6 

2016 

4.768.423.39

3 

17.990.762.01

5 

4.602.490.63

5 

25.380.129.56

5 9.802.806.960 

2015 

4.496.952.89

3 

17.129.602.38

3 

4.259.523.89

3 

23.772.009.42

2 8.973.718.865 

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados disponibilizados pelo SIGA-SENADO 

 

A saúde está ligada diretamente ao desenvolvimento humano das regiões de nosso 

país, até porque é dos elementos que faz parte do cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano, enquanto o PIB diz respeito somente ao desenvolvimento econômico da região 

(PNUD). Isto corrobora para o fato de que é um campo extremamente relevante em todos 

os aspectos (GADELHA, Et. Al. 2011, p. 3004), refletindo diretamente no que é investido 

pelos entes estatais, com base na população que está em cada um destes. 

É notório que além do impacto econômico, a sistemática empregada pelo SUS tem 

grande repercussão social nos territórios, atendendo dezenas de milhões de pessoas, não 

somente no que tange ao tratamento de patologias, mas, também, na promoção e prevenção 

de moléstias, além de “ser instrumento de fomento, tanto  para  a qualidade de vida como 

para o desenvolvimento econômico e social”  (CORREA, 2016,  p. 2)   
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RESULTADOS  

Tabela 2: levantamento dos números, em real, do programa de Fortalecimento do SUS, do Ministério da 

Saúde, nos anos de 2015 a 2018 

 2015 2016 2017 2018 

Projeto de Lei 

Orçamentaria Anual 
 R$   

86.479.805.817,00  

 R$     

86.372.043.040,00  

 R$               

91.036.246.032,00  

 R$     

99.635.630.285,00  

Lei Orçamentaria 

sancionada pelo 

Executivo 

 R$   

97.828.636.161,00  

 R$     

95.487.985.347,12  

 R$             

100.481.843.751,00  

 R$   

106.191.440.466,1

4  

Autorizado 

(Previsão de gasto) 
 R$   

97.995.700.607,00  

 R$     

97.429.341.928,12  

 R$             

104.448.727.086,00  

 R$   

105.868.175.801,1

4  

Empenhado 
 R$   

88.518.087.667,56  

 R$     

94.064.550.177,58  

 R$             

102.001.814.992,54  

 R$     

33.931.934.264,99  

Liquidado 
 R$   

88.518.087.667,56  

 R$     

94.064.550.177,58  

 R$             

102.001.814.992,54  

 R$     

23.408.272.465,48  

Pago 
 R$   

81.038.428.548,68  

 R$     

86.986.056.526,37  

 R$               

88.801.815.691,08  

 R$     

23.148.891.612,18  

Resto a pagar 

inscritos  
 R$     

9.280.258.393,61  

 R$     

10.983.324.335,29  

 R$               

10.026.261.038,38  

 R$     

16.920.285.539,58  

Pago + RP Pago  
 R$   

86.389.004.516,39  

 R$     

94.540.185.980,15  

 R$               

94.617.137.661,37  

 R$     

29.645.099.038,51  

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. Dados até 11/04/2018. Os dados de empenho, 

liquidação, pago, restos a pagar e pago + RP pago para 2018 são até abril de 2018.  

 

Tabela 3: diferença, em porcentagem, entre o projeto da LOA e o orçamento sancionado pelo executivo, 

comparando o crescimento, ou não, de um ano para o outro (em porcentagem) 

 

Projeto de Lei Orçamentaria 

Anual 
Lei Orçamentaria sancionada pelo Executivo 

2015/16 -0,12 -2,39 

2016/17 5,40 5,23 

2017/18 9,45 5,68 

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. Dados até 11/04/2018 

 

Tabela 4: diferença entre o valor sancionado e o valor empenhado 

Ano Em porcentagem Em real 

2015 -9,52 -R$          9.310.548.493,44  

2016 -1,49 -R$          1.423.435.169,54  

2017 1,51  R$          1.519.971.241,54  

2018  -  -  

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. Dados até 11/04/2018. Para 2018 não é 

possível mensurar. 
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Tabela 5: diferença entre o valor empenhado e o pago (incluindo restos a pagar) 

Ano Em porcentagem Em real 

2015 -2,41 -R$          2.129.083.151,17  

2016 0,51  R$              475.635.802,57  

2017 -7,24 -R$          7.384.677.331,17  

2018 - - 

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. Dados até 11/04/2018. Para 2018 não é 

possível mensurar. 

 

Tabela 6: percentual de impacto do programa de fortalecimento do SUS no PIB 

 
Valores do programa 

pagos + RP pagos PIB - valores correntes 

Comparação PIB com os 

valores do programa pagos + 

RP Pagos 

Ano Valor (em R$) Valor (em %) 

201

5 R$  86.389.004.516,39 
R$  6.000.570.000.000,46 

1,44 

201

6 R$  94.540.185.980,15 
R$  6.266.894.000.000,73 

1,51 

201

7 R$  94.617.137.661,37 R$  6.559.940.000.000,00 1,44 

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA (consultados em abril/2018) e pela série 

histórica do PIB feita pelo IBGE. 

 

Tabela 7: totais empenhados pelo programa para cada região do país de 2015 a 2017e o IDH de cada uma 

destas 

  Valor total empenhado Média IDH População média  Valor per capita 

Norte  R$      14.374.452.377,00  0,684 17.707.783  R$            811,76  

Nordeste  R$      54.208.077.492,00  0,660 56.915.936  R$            952,42  

Centro-Oeste  R$      13.727.217.450,00  0,756 15.660.988  R$            876,52  

Sudeste  R$      76.486.995.475,00  0,754 86.356.952  R$            885,71  

Sul  R$      28.792.084.841,00  0,753 29.439.773  R$            978,00  

Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA (consultados em jun/2018), IBGE. Diretoria de 

Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS (para a estimativa da população 

em 2016) e da PNUD. 
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Gráfico 1: valores do PLOA, LOA e autorizados 

 
Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. 

 

 

 

Gráfico 2: valores autorizados, empenhados, liquidados e pagos 

 
Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. 

 

Gráfico 3: Valores do PLOA, LOA, Autorizado, Empenhado, Liquidado, Pago e Restos a pagar inscritos de 

2015 a 2017 
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Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA. 

Gráfico 4: Valores previstos no PLOA de 2015 a 2018 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados do SIGA. 

 

 

Gráfico 5: comparação do valor per capita do programa enviado para cada região do país com a média do IDH 
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Fonte: elaborado pelas autoras, com base nos dados do SIGA (consultados em jun/2018), IBGE. Diretoria de 

Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS (para a estimativa da 

população em 2016) e da PNUD 
 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os valores previstos no PLOA e aqueles sancionados na LOA denota-se (vide tabela 

2) que de 2015/2016 houve uma involução dos montantes, evoluindo se comparado aos 

anos que se seguem a análise. Pode-se atribuir a isto a grande instabilidade vivida 

econômica e politicamente no país no ano de 2015 e 2016, com um princípio de 

estabilização vislumbrada, mas sem êxito, dado os escândalos postos cotidianamente na 

mídia, que envolvem desvios públicos.  

Quanto a diferença entre aquele valor que fora sancionado e aquele que foi, de fato, 

empenhado (o que não significa a liquidação final) há, também, discrepante diferença, isto 

porque em que pese, em percentual parecer ínfimo, há que se considerar que estar-se-á 

analisando em milhões de reais, o que chegou a impactar mais de R$ 9 bilhões em 2015, 

com posterior declínio em 2016 e 2017, já na casa do R$ 1 bilhão.  

Diante do que se apresenta de restos a pagar, nota-se que são utilizados como 

ferramenta contábil que, em que se ser legal, pode não se mostrar tão moral, além de ser útil 

para auxiliar a cumprir os percentuais mínimos determinados, ao menos, no papel (PIOLA. 

Et. Al, 2012, p. 17-18). Mostra-se desarmônico, ainda, o valor que é empenhado e aquele 
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que é pago, incluindo os restos a pagar, conforme nota-se na tabela 5. Isto pode ser reflexo 

do instável cenário econômico e de retração que foi posto no ano de 2017, inclusive já com 

a aplicação da Emenda Constitucional n. 95/2016, o que demonstraria o impacto da 

intervenção econômica nas políticas públicas de saúde. 

Há um padrão nos gráficos 1 e 2, no que o governo estima para o PLOA, no que é 

aprovado na LOA, autorizado, empenhado, liquidado e pago. Isto é, as atitudes na 

propositura, sanção e execução do orçamento tão somente se repetem proporcionalmente 

aos valores que são postos.  

Pelos resultados obtidos no gráfico 3 a conclusão é a mesma dos anteriores. É 

importante ressaltar a grande diferença existente entre o valor autorizado e aquele que é, 

posteriormente, empenhado. A margem que se tem de diferença deste resultado é 

impactante e poderia auxiliar a tornar, de fato, a saúde universal e equânime no país.  Em 

que pese se esperar um resultado diferente, dado a vigência da denominada “emenda do 

teto dos gastos”, o valor que o Executivo propôs no PLOA aumentou de 2015 para 2018 de 

sobremaneira. Este fato deve ser analisado de maneira mais apurada, levando em conta 

inúmeros fatores.  

O dado mais alarmante levantado neste estudo é da representatividade do orçamento 

do programa de fortalecimento do SUS, que é de suma importância para a política pública 

de saúde universal, em comparação ao PIB do País. Não chega a representar 2% de todo o 

valor. Como destacado por Piola Et. Al (2012, p. 12) “o problema do Brasil, se assim pode 

ser chamado, é que o gasto público é muito baixo para o país ter, efetivamente, um sistema 

de cobertura universal e atendimento integral”.  

O mesmo autor (2012, p. 10) ressalta que nos países em desenvolvimento que 

utilizam valor impactante no PIB para os sistemas públicos de saúde universais “as 

atenções estão cada vez mais voltadas para a eficiência, efetividade e equidade nos gastos”. 

No Brasil nem há como se cogitar isto, já que não se consegue efetivar a universalidade, 

principio primário do sistema público de saúde, determinado pela legislação constitucional 

e ordinária. Em que pese a política econômica intervencionista na política de saúde, que 

determina valores mínimos a serem empregados, mostra-se com esta comparação que, de 
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fato, na economia não há um impacto representativo, à revés daquilo que é realizado em 

países em desenvolvimento, que tem a mesma lógica do sistema.  

Da tabela 7 e do gráfico 5 se faz uma comparação entre o valor empenhado no 

programa para cada região geográfica do país, com o Índice de Desenvolvimento Humano 

– IDH, a população media e o valor per capita. Em que pese parecer que para as regiões 

norte e nordeste foi destinado um maior montante, quando relacionado com a população, 

chegando-se ao total por pessoa, demonstra-se que o valor foi efetivamente menor que para 

os dados do Sul e do Sudeste. Ou seja, os menores IDH’s estão apontados nas regiões onde 

houve menor destinação de recurso per capita, se comparados as demais regiões, onde 

houveram maiores empenhos de recurso.  

Mudar uma realidade regional, principalmente no que tange as políticas públicas de 

saúde, que envolvem não somente o curar doenças, mas sim a promoção de qualidade de 

vida, requer um maior esforço, já que se fazem necessários custos com manutenção e 

programas. Neste sentido, “é necessário assegurar estratégias que garantam um aumento do 

montante de recursos e a estabilidade das fontes de financiamento setorial” (GADELHA, 

Et. Al, p. 3013).  

 

CONCLUSÃO  

Infere-se que é possível pensar num sistema público e universal de saúde, que 

enseje o desenvolvimento regional, que é influenciado por políticas e fatores econômicos, 

desde que haja impacto do orçamento que é investido ante ao valor do PIB do país e, 

consequentemente, aumentará o IDH.  

No caso que se analisou, nota-se que, em que pese o aumento gradual do valor 

orçamentário que é destinado, não há impacto no PIB, não chegando a representar nem 2% 

de todo o valor deste. Ou seja, não há reflexo econômico, em que pese a estipulação da 

Carta Magna que a política econômica é intervencionista sobre e saúde.  Fato é que o nosso 

sistema hoje se sustenta por verdadeiro milagre, de maneira falimentar, sem proporcionar 

aquilo que é disposto na Constituição e, sem sombra de dúvidas, ser efetivo e eficiente. Isto 

é fato notório e noticiado todos os dias.  
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  A análise orçamentaria só corrobora com o reflexo de todo o sistema, infelizmente. 

Há a destinação do mínimo constitucional que é previsto, porém, se utilizam de manobras 

contábeis psra postergar a devida execução.   Nota-se, diante do cenário como um todo, que 

proporcionalmente, em que pese a primeira vista parecer que os montantes no orçamento 

cresceram, quando comparados a outros indicadores demonstra-se que isto não é a 

realidade. Pelo contrário.  

  O desenvolvimento só terá avanços quando houver investimento significativo na 

economia sobre o PIB, o que por si só já respeitará os 15% de investimento constitucional. 

Ademais, é imprescindível que se considere o crescimento e o desenvolvimento do 

programa e o regional também do aspecto do IDH, que leva em conta a longevidade, 

educação e renda, que, sem dúvidas, acampar por impactar diretamente na vida de todos.  

Como isto poderá ser feito não compreende a este estudo, ensejando nova matéria de 

pesquisa. 
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O ESTADO E SEUS INVESTIMENTOS PÚBLICOS: UM ESTUDO DE CASO EM 

FLORIANÓPOLIS/SC 

THE STATE AND ITS PUBLIC INVESTMENTS: A CASE STUDY IN 

FLORIANÓPOLIS/SC 

Adriana Marques Rossetto89 

Anicoli Romanini90 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: Apresenta-se neste artigo a pesquisa que buscou identificar como a implantação 

dos investimentos públicos realizados pelo Estado em suas três esferas de poder interfere na 

produção do espaço urbano, considerando este como um espaço geográfico, social e 

histórico. O estudo, de cunho fenomenológico, desenvolveu-se em Florianópolis, capital do 

Estado de Santa Catarina – Brasil, teve objetivo exploratório e utilizou uma abordagem 

quali-quantitativa. As variáveis consideradas na análise incluíram o montante de 

investimentos e sua localização por zona da cidade, no recorte temporal de 2000 a 2017, a 

esfera de poder responsável, e as características da distribuição demográfica e de renda da 

população. Concluiu-se que o Estado, a partir da localização de seus 

investimentos, modifica as condições dos processo de acumulação, dominação e 

reprodução das classes sociais, favorecendo as mais privilegiadas.  

 

Palavras-chave: Estado, Investimentos públicos, Produção do espaço urbano. 

 

Abstract: This article presents the research that sought to identify how the implementation 

of public investments carried out by the State in its three spheres of power interferes in the 

production of urban space, considering this as a geographic, social and historical space. The 

phenomenological study, developed in Florianópolis, capital of the State of Santa Catarina - 

Brazil, had an exploratory objective and used a qualitative-quantitative approach. The 

variables considered in the analysis included the amount of investments and their location 

by city area, in the time cut from 2000 to 2017, the sphere of responsible power, and the 

characteristics of the demographic and income distribution of the population. It was 

concluded that the State, from the location of its investments, modifies the conditions of the 

process of accumulation, domination and reproduction of social classes, favoring the most 

privileged. 
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Keywords: State, Public investments, Production of urban space.  

INTRODUÇÃO 

 

Entendendo o espaço geográfico como criação social e histórica, tem-se como ideia 

central da pesquisa, a preocupação e a necessidade de se compreender o processo de 

produção de uma determinada parcela urbana, de suas formas, buscando identificar como a 

implantação dos investimentos públicos realizados pelo Estado interfere na produção deste 

espaço. Ao fazer uma análise deste processo buscou-se examinar de que forma as relações 

sociais que o comandam se refletem na construção do espaço urbano. Dessa forma, o 

entendimento dos aspectos e variáveis, que se inter-relacionam a partir da implantação dos 

investimentos públicos, se torna indispensável na busca por melhores práticas de 

intervenção nos processos que os configuram, visto que a partir destas localizações, 

modificações ocorrem na morfologia urbana do lugar, nos fluxos e deslocamentos, bem 

como no valor (ou não) do uso da terra.  

 

O uso do solo será disputado pelos vários segmentos da sociedade de forma 

diferenciada, gerando conflitos entre indivíduos e usos. Esse pleito será, por sua 

vez, orientado pelo mercado, mediador fundamental das relações que se 

estabelecem na sociedade capitalista, produzindo um conjunto limitado de escolhas 

e condições de vida. Portanto, a localização de uma atividade só poderá ser 

entendida no contexto do espaço urbano como um todo, na articulação da situação 

relativa dos lugares. (CARLOS, 1994, p.87). 

 

Assim, tem-se por objetivo, fazer a identificação da distribuição territorial dos 

investimentos públicos implantados em Florianópolis, a partir de 2000, a fim de verificar 

como a localização dos recursos advindos do Estado interfere na lógica das movimentações 

socioeconômicas da população e no uso do solo urbano.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, o município de Florianópolis, localizado em 

Santa Catarina, região Sul do Brasil, constituiu-se o objeto de estudo, em função da série de 

investimentos realizados na cidade a partir da década de 1970, que representa claramente 

um “divisor de águas no espaço intraurbano” (SUGAI, 2015, p.104). “Muitos dos processos 

socioespaciais que se consolidaram na década de 1970 já se evidenciavam, mesmo que 
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timidamente, nas décadas precedentes, e definiam a estruturação do espaço urbano de 

Florianópolis.” (SUGAI, 2015, p.105). 

Florianópolis é uma cidade de 

675,409 km² divididos entre Ilha e Continente. A 

Ilha de Santa Catarina representa 70% do território 

de Florianópolis e possui uma costa de 172 km 

onde localizam-se 42 praias. A parte insular é ainda 

caracterizada por um relevo irregular, com morros 

que variam de 400m a 532m, além de lagoas, 

mangues, dunas e pequenas ilhas. A Mata Atlântica 

(nos morros) e a vegetação litorânea dos 

manguezais e restingas são as vegetações 

predominantes. Administrativamente, a cidade é 

divida em quatro regiões (Fig. 1): 

Sede: abrangendo as regiões Insular e Continental; 

Norte: abrangendo os Distritos de Cachoeira do 

Bom Jesus, Canasvieiras, Ingleses do Rio 

Vermelho, Ratones, Santo Antônio de Lisboa e São 

João do Rio Vermelho; 

Sul: abrangendo os Distritos de Campeche, Pântano 

do Sul e Ribeirão da Ilha; 

Leste: abrangendo os Distritos da Barra da Lagoa e 

Lagoa da Conceição. 

 

 

Fig. 1. Regiões Administrativos de 

Florianópolis: Ilha e Continente. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

O método utilizado para o levantamento, identificação e mapeamento dos 

investimentos públicos implantados no município constitui em consultas online feitas nos 

órgãos de planejamento urbano (tratando-se das obras Federais e Estaduais) e junto às 

Secretarias de Infraestrutura e da Fazenda, ao se referir às obras Municipais. 
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A ATUAÇÃO DO ESTADO E SEUS INVESTIMENTOS PÚBLICOS 

 

A partir do século XXI, o Brasil passa a ter uma série de políticas públicas e 

programas anunciados pelo Governo que seriam destinados principalmente às demandas 

sociais, a fim de promover a redução da pobreza e a inclusão social.  

 

Entre essas políticas e ações pode-se citar: as políticas de valorização real do 

salário mínimo, da previdência social rural e urbana, Regime Geral de previdência 

social e do trabalho (RGPS) e do trabalho (seguro-desemprego e abono salarial); os 

programas de transferência de renda como programa Bolsa Família; programas de 

assistência como o benefício de prestação continuada (BPC) para idosos e 

deficientes; as políticas de ação afirmativa, como o sistema de cotas sociais e 

raciais para acesso as instituições federais de ensino superior; o Pronatec; o 

PROUNI; o programa minha casa minha vida; o PRONAF, programa de 

fortalecimento da Agricultura Familiar; o programa mais luz, o Programa Mais 

Médicos, o Programa Farmácia Popular, entre outros." (SUGAI, 2015, p.191). 

 

Juntamente a estes, em 2007 o Governo Federal criou o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) que através de planejamento estratégico, buscou promover a “retomada 

de investimentos em setores estruturantes do país”, em um momento de estagnação do 

crescimento e do desenvolvimento brasileiro, provocado “pela crise financeira mundial 

entre 2008 e 2009” (PAC, 2017).  

 
O programa visa promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento do 

emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira. Consiste em 

três medidas: i) incentivar o investimento privado; ii) aumentar o investimento 

público em infraestrutura; e iii) remover obstáculos burocráticos, administrativos, 

normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento. (PÊGO; CAMPOS NETO, 

2008, p.7).  

 

Para isso, essas três medidas, segundo Pêgo e Campos Neto (2008, p.7) foram 

organizadas em cinco blocos:  

 

i) investimento em infraestrutura; ii) estímulo ao crédito e ao financiamento; iii) 

melhora do ambiente de investimento; iv) desoneração e aperfeiçoamento do 

sistema tributário; e v) medidas fiscais de longo prazo. Seus fundamentos 
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econômicos estão baseados na estabilidade monetária, responsabilidade fiscal e 

baixa vulnerabilidade externa.  

 

Dessa forma, o PAC “previa investimentos de R$ 656,5 bilhões até 2010 em três 

grandes áreas de infraestrutura: transportes; energia; e rede social e urbana,” (SOUZA; 

CAMPOS NETO, 2010, p.17). Deste valor, mais da metade seria investido em energia – 

petróleo, gás natural, energia elétrica e combustíveis renováveis – (54,5%), 33,9% 

disponibilizado para infraestrutura social e urbana e 11,6% para o setor de transporte e 

logística, conforme descreve Pêgo e Campos Neto (2008, p.10). “As fontes destes recursos 

preveem R$ 436,1 bilhões (86,5%) oriundos das estatais federais e das demais fontes, e R$ 

67,8 bilhões (13,5%) do Orçamento Fiscal e da Seguridade.” (Pêgo; Campos Neto, 2008, 

p.10). 

 
Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento 

estratégico, aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, com mais 

recursos e mais parcerias com Estados e Municípios, para a execução de obras 

estruturantes que pudessem melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. 

(PAC, 2017). 

 

“Neste novo período, se destaca como um programa consolidado, com uma carteira 

de cerca de 37 mil empreendimentos e volume de investimentos expressivo.” (PAC, 2017). 

Um de seus desafios, é manter a “conclusão dos projetos e obras de infraestrutura em todos 

os setores” durante os anos de seu desenvolvimento. 

Além dos recursos provenientes do PAC, os investimentos Municipais tiveram 

como fonte de arrecadação, segundo informações dos dados disponibilizados pela 

Secretaria de Infraestrutura do município: recursos próprios, 

próprios/vinculados/extraordinários, Próprios (Contrapartida Pró-Infra), BADESC, 

BNDES, Convênio Embratur, FLORAM, FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, 

FMS - Fundo Municipal de Saúde, FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental, Governos Estadual e Federal, M.I.N., Ministério da Cultura – 

IPHAN, Ministério das Cidades, Ministério do Esporte, PMAT - Programa de 

Modernização da Administração Tributária, Pró-Infra, Programa Habitar - Brasil – BID, 

Salário Educação e SEED (Governo Estadual). 
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Em Santa Catarina, Sugai (2015, p.196) descreve que os recursos Federais advindos 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e destinados à quatro municípios da 

Região Metropolitana de Florianópolis, no caso, a região conurbada, que abrange os 

municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu: 

 
[...] têm permitido a execução de obras em alguns assentamentos precários e em 

seu entorno – como urbanização, saneamento, drenagem, contenção de encostas, 

pavimentação, creches, quadras esportivas, conexões viárias, Unidades Básicas de 

Saúde, UPA, entre outras – que, em que pese as restrições e a pouca abrangência, 

permitem condições de vida satisfatórias aos seus moradores. [...] 

 

“A atividade pública é financiada com recursos públicos direcionados 

exclusivamente para a prestação de serviços públicos, visando à melhoria do bem-estar da 

sociedade.” (PESSOA, 2016, p.67). Nesse sentido, tendo como referência os procedimentos 

de pesquisa definidos, apresenta-se os resultados referentes ao atendimento do objetivo da 

pesquisa que buscou verificar como a localização dos recursos advindos do Estado, a partir 

de 2000, interfere na lógica das movimentações demográficas e socioeconômicas da 

população e no uso do solo urbano em Florianópolis.  

Optou-se na pesquisa, por considerar nas análises apenas os novos investimentos, 

por entendermos que são estes que promovem a abertura do capital no território, e a 

consequente valorização da terra urbana. Isso não significa que obras de reformas e 

manutenção por exemplo, não se apresentem como formas de promoção do capital. Mas 

entende-se que estas são reincidência de investimento, ou seja, o Estado está atuando neste 

território pela segunda vez, e dessa forma, as transformações ocorridas na produção do 

espaço urbano já podem ter sido influenciadas por ele, em momento anterior. 

Nesse sentido, a identificação e o mapeamento dos investimentos públicos 

implantados no município de Florianópolis pelo PAC, revelam a destinação de 65 obras em 

nível Federal e 320 obras em nível Estadual no município. Destas, respectivamente, 32 e 

95, foram os novos investimentos realizados.  

Tratando-se das obras municipais, e por serem dados a partir de 2000, estes são 

muito mais expressivos com 2.522 obras. Destas, 1.263 são obras já realizadas e em 
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andamento. Mas como a pesquisa avalia apenas os novos investimentos, foram 

identificados e mapeados 317 novas obras, que compreendem o período de 2000 a 2017.  

 

O ESTADO E SEUS INVESTIMENTOS PÚBLICOS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO DE FLORIANÓPOLIS 

 

Com o mapeamento das obras Federais, Estaduais e Municipais em todo o 

município, foi possível obter a espacialização dos investimentos públicos realizados e a 

atuação do Estado a partir do Século XXI em Florianópolis. O estudo identificou que foram 

investidos no município um total de R$ 1.860.930.786,00 em 444 novas obras, no período 

que compreende os anos de 2000 a 2017. 

O Governo Federal foi a esfera pública que disponibilizou o maior valor em recurso 

para o município, totalizando R$ 814.062.129,00, e o Governo Municipal foi o órgão que 

implantou o maior número de novas obras, 317, distribuídas em praticamente todo o 

território de Florianópolis (Gráf. 1). 

 

Gráf. 1. Novos investimentos em Florianópolis – dados por órgão atuante – 2000-2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Avaliando a sua localização por região administrativa, verificou-se que em número 

de obras, a região Sede foi a que teve o maior percentual de investimentos nas três esferas 

18%

71%

38%

21%

44%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Valor

N.º Obras

Valor

N.º Obras

Valor

N.º Obras

M
u

n
ic

ip
al

E
st

ad
u

al
F

ed
er

al



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1736 

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

públicas, e foi a que apresentou a maior disponibilidade de recursos do Estado também. Em 

contraponto, a região Leste foi a região administrativa menos favorecida, em ambas 

análises, tanto em número de obras quanto em valor investido (Mapa 1 e Gráf. 2). 

 

Mapa 1. Novos investimentos em Florianópolis 

– dados por região – Período 2000-2017 

Mapa 2. Novos investimentos Públicos em 

Florianópolis – dados por ano – Período 2000-

2017 

  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Mas, se analisarmos a região administrativa Sede Continental separadamente da 

região administrativa Insular, os dados confirmam o já apresentado no fim do século 

passado. Das 444 obras implantadas no município, apenas 39, ou 9%, localizam-se no 

Continente. E, se avaliarmos os valores investidos, esse percentual atinge um valor mais 

baixo ainda. Apenas 7% de todo o recurso disponibilizado para o município foi implantado 

na região Continental.  
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Esse dado corrobora com os índices apresentados no século anterior, que já 

indicavam a falta de recursos para a região Continental de Florianópolis, e a sua 

consequente segregação perante a Ilha. Para as comunidades locais da região Leste e 

Continental de Florianópolis, as restrições desses investimentos representam a pouca 

abrangência do Estado frente aos investimentos de qualquer natureza para a população. 

 

Gráf. 2. Novos investimentos Municipais em Florianópolis – dados por região – Período 2000-2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A região Sul, apresenta o segundo maior percentual em recursos investidos no 

município. Mas ao avaliarmos as obras que compõe esse valor, é importante que sejam 

ponderados os valores investidos somente para a obra do novo aeroporto. O Gráf. 3 

apresenta os valores disponibilizados na região, com e sem o investimento, e o que 

identifica-se, é que as obras de infraestrutura do complexo aeroportuário e do novo terminal 

de passageiros, representam 53% dos valores do total destinado. 

Por isso, a região Sul apresenta de forma equivocada um investimento que não 

atende diretamente a população microlocal, ou seja, que correspondam às vizinhanças da 

moradia. Pelo contrário, provoca “conflitos em torno do direito à cidade, direito que 

envolve, neste caso, o uso de um espaço por diferentes atores” (MACIEL, 2006, p.9), 
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principalmente pelas ações socioespaciais que estas obras provocam, como por exemplo, as 

desapropriações dos seus entornos. 

 

 

Gráf. 3. Investimentos Federais disponibilizados para o Aeroporto Internacional Hercílio Luz 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

As obras em andamento do novo acesso ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, 

estão trazendo modificações no sistema viário da região (Fig. 2), inicialmente pela 

duplicação de 3,55 Km da Av. Diomísio de Freitas (entre o trevo da Seta e o acesso ao 

Bairro Carianos)91, e por último, em um trecho de 2,6 Km, divido em dois lotes: o primeiro 

com 1,4 Km, também já concluído, e o segundo lote, com 1,2 Km, que abriga uma 

condicionante de licenças ambientais de instalação (LAIs), entregue em janeiro de 2018 

para o “governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, o secretário de 

Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro, o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates, 

entre outras autoridades” (FLORIPA AIRPORT, 2018), assinalando assim, a possibilidade 

                                                 
91 “Está 85% finalizado. Falta fazer o prolongamento da ponte, viaduto e desapropriação de sete casas, um 

supermercado e uma oficina. A obra começou em agosto de 2015 e deve estar pronta em fevereiro de 2018. 

Custo: R$ 23,130 milhões. (ND Online, 2017).   
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de licitação para o inicio das obras92. Entende-se que em função desse processo, haverão 

dinâmicas na estrutura urbana local, e também “mudanças na organização social-

econômica-simbólica da sociedade e, portanto, na vida cotidiana dos indivíduos” (SÁ, 

2014, p.209), mas não neste momento da pesquisa, por não se ter um processo de 

transformação evidente.  

 

Fig. 2. Obras do novo Aeroporto Internacional Hercílio Luz 

 

Fonte: Floripa Airport 2018. 

 

 

Em relação ao ano de implantação dos investimentos (Mapa 2 e Gráf. 4), o maior 

percentual, tanto em número de obras, 14%, quanto em valor investido, 35%, foi 

encontrado no ano de 2014. Foram 61 obras, em sua maioria provenientes dos recursos 

disponibilizados pelo Governo Estadual. 

Em segundo lugar, em número de obras, estão os investimentos realizados entre 

2000 e 2004. Estas são todas obras do município, que se destacam nos primeiros anos da 

                                                 
92  O trecho com restrição ambiental contorna o loteamento Santos Dumont e atinge os lotes mais extremos, 

que deverão ser indenizados pelas desapropriações. (AMOSAD, 2018).   
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análise em função da indisponibilidade dos dados das demais esferas até 2007. Os anos de 

2007, 2010, 2013 e 2016, se destacam em valor investido.  

 

 

 

 

 

Gráf. 4. Novos investimentos realizados em Florianópolis – dados por ano – Período 2000-2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Ao avaliarmos conjuntamente a dinâmica populacional do município, identifica-se 

que a região Sede é a região com a maior população do município, são 249.477 habitantes 

de acordo com os dados do Censo de 2010 (Mapa 3). Se relacionarmos esses dados aos 
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investimentos públicos, verifica-se que nesta mesma área, ocorre o maior número de novas 

obras do Estado, nas suas três esferas.  

E, avaliando a taxa de crescimento demográfico do município, entre 2000 e 2010, 

com os investimentos realizados no período (Mapa 4 e Tabela 1), identifica-se que 51% 

(143) do total das obras implantadas no município até o ano de 2010, ocorreram na região 

administrava Sede, região esta, que concentra a população com a maior renda média mensal 

(Mapa 5). Mas a dinâmica populacional da região como um todo, não teve um acréscimo 

significativo, principalmente na região continental.  

 

Mapa 3. População total por Distritos x novos 

investimentos públicos –  dados por valor 

Mapa 4. Taxa de crescimento demográfico x 

novos investimentos públicos – Período 2000-

2010 

  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Na região Norte foram implantadas 59 novas obras, 21% do total, com uma taxa de 

crescimento populacional de 38%. O mesmo aconteceu na região Sul, com a implantação 
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de 49 obras, 18%, e um crescimento populacional de 31%. A região Leste, obteve um 

crescimento populacional um pouco menor do que as demais, 29%, mas teve apenas 28 

obras implantadas, ou 10% dos recursos totais, entre 2000 e 2010. Todas as regiões da Ilha 

(com suas praias) tiveram investimentos disponibilizados e acréscimo populacional.  

 

 

 

 

Tabela 1. Dados socioeconomicos x novos investimentos públicos – Período 2000-2010 

Região Administrativa / 

Distritos 

População Taxa 

Crescimento 

Renda 

Média 

N.º 

Obras Censo 2000 Censo 2010 
  

Região Sede 228.869 249.477 8% 1.901 51% 

Ilha 139.463 158.303 12% 1.932 124 

Continente 89.406 91.174 2% 1.870 19 

Região Leste 18.434 25.882 29% 1.339 10% 

Barra da Lagoa 3.812 4.925 23% 1.104 11 

Lagoa da Conceição 9.051 10.201 11% 2.020 10 

São João do Rio 

Vermelho 5.571 10756 48% 894 7 

Região Norte 42.353 67.795 38% 1.469 21% 

Cachoeira do Bom Jesus 10.855 15.154 28% 1.032 14 

Canasvieiras 9.877 17.675 44% 1.704 15 

Ingleses  15.875 28.632 45% 1.411 12 

Ratones 1.023 1.120 9% 921 7 

Santo Antônio de Lisboa 4.723 5.214 9% 2.279 11 

Região Sul 42.529 61.650 31% 1.287 18% 

Campeche 17.100 28.411 40% 1.521 15 

Pântano do Sul 5.089 6.387 20% 1.186 11 

Ribeirão da Ilha 20.340 26.852 24% 1.154 23 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 

Identificando o uso do solo do município (Mapa 6), verifica-se a predominância do 

uso residencial, distribuído em todas as regiões. O uso comercial concentra-se na área 
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central da cidade e nas principais artérias (avenidas e estradas) de ligação para os bairros 

situados principalmente ao norte da Ilha.  

Na área central ocorre também a predominância dos serviços públicos. Logo, 

confrontando os investimentos públicos com o uso do solo urbano identificado atualmente, 

verifica-se que a região administrativa Sede Insular, além do grande número de 

investimentos, é também a região que possui a maior diversidade de usos da cidade. 

 

 

 
Mapa 5. Rendimento médio mensal população x 

novos investimentos públicos – Período 2000-

2017 

Mapa 6. Uso do solo urbano x novos 

investimentos públicos – Período 2000-2017 

  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A pesquisa pode verificar até o momento, que a atuação do Estado em Florianópolis 

se deu majoritariamente na região Central da Ilha de Florianópolis, seguidas das regiões Sul 
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e Norte. Já os menores níveis de investimentos ocorreram na região Leste da Ilha, e na 

região Continental. Identifica-se com isso, que a lógica da localização espacial dos 

investimentos públicos realizados em Florianópolis, durante os últimos 50 anos, bem como 

os casos de “reincidência de novos investimentos nas mesmas localidades em diferentes 

momentos” (SUGAI, 2015, p.163), está vinculada a muitos dos processos de ordenação do 

espaço urbano já consolidada em décadas anteriores. 

Com base nestas informações, a região administrativa Sede se apresenta como a 

região em que a atuação do Estado se fez mais presente, pela significativa localização dos 

investimentos públicos, seja em quantidade quanto em recurso investido. Nesse sentido, a 

atuação dos órgãos públicos, nas suas três esferas de poder, influenciaram o planejamento 

urbano de Florianópolis, com uma sucessiva concentração de investimentos públicos e 

privados na região Insular de Santa Catarina, especialmente na região administrativa Sede. 

Sugai (2012, p.37) afirma que “a localização dos investimentos públicos no espaço 

intraurbano não ocorre de forma aleatória,  mas está intermediada pela maneira como as 

classes sociais estão distribuídas espacialmente” e que “a disparidade na localização dos 

investimentos públicos contribui para consolidar os processos segregativos e para 

reproduzir as relações de poder e as desigualdades socioespaciais”. 

À medida que o direito à cidade considera a sua localização na cidade, ou seja, 

morar em áreas centrais com grande oferta de equipamentos coletivos e infraestrutura 

urbana, o Estado tem um importante papel na definição e produção dessa estrutura espacial 

urbana. Através dos investimentos públicos e da legislação, por exemplo, o Estado cria 

condições favoráveis à viabilização do processo de acumulação, dominação e reprodução 

das classes sociais. A sua presença ou a sua ausência são as características mais evidentes 

que definem as desigualdades do espaço urbano.  

Logo, a análise da distribuição dos investimentos públicos em Florianópolis, 

“indicam as diferenças entre a característica e o papel que esses investimentos assumem no 

processo de produção e na disputa do espaço intraurbano” (SUGAI, 2015, p.183), e 

demonstram então a tendência de desenvolvimento para determinadas regiões da cidade. 
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PÚBLICAS: DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO 
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BREAKDOWN OF SOCIAL CONTRACT AND DISTRUST IN PUBLIC INSTITUTIONS: 

CHALLENGES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN BRAZIL 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

 

Resumo: Apesar dos avanços sociais obtidos no Brasil ao longo dos anos 2000 como 

resultado de políticas públicas afirmativas, são crescentes a insatisfação e a desconfiança da 

população nas instituições públicas. A partir de uma tentativa de definir o “contrato social 

brasileiro” e de exemplos da contradição das ações do governo com as demandas dos 

cidadãos no período da Nova República, este artigo tem por objetivo prover uma interpretação 

para o aparente paradoxo apontado pela OCDE/CEPAL em relatório recente, argumentando-

se que as recorrentes quebras de contrato social são a principal razão da perda de confiança 

dos cidadão nas instituições públicas e representa um dos principais desafios para a retomada 

do desenvolvimento socioeconômico no país. 

 

Palavras Chave: Contrato Social. Credibilidade. Instituições Públicas. Democracia. Serviços 

Públicos. 

 

Abstract: Despite the social advances made in Brazil during the 2000s because of affirmative 

public policies, public dissatisfaction and distrust in the public institutions are increasing. 

From an attempt to define the "Brazilian social contract" and examples of the contradiction of  

government actions with the demands of citizens in the period of the New Republic, this 

paper aims to provide an interpretation for the apparent paradox pointed out by the OECD / 

ECLAC in a recent report, arguing that the recurrent social contract breaks are the main 

reason for the loss of confidence of citizens in public institutions and represents one of the  

main challenges for the resumption of socioeconomic development in the country. 

 

Keywords: Social Contract. Reliability. Public Institutions. Democracy. Public Services.
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos países da América Latina e Caribe (ALC) experimentaram ao longo dos 

anos 2000 expressivo crescimento econômico, com geração de emprego e inclusão de um 

grande contingente de população no mercado consumidor, antes marginalizados pela 

pobreza. Houve também, como no caso brasileiro, políticas sociais afirmativas que 

ajudaram a erradicar a miséria e a reduzir a desigualdade social, cujos casos mais 

emblemáticos foram o Programa Bolsa Família e o ajuste real do salário mínimo. 

É interessante notar, ainda, que várias pautas progressistas entraram na agenda 

política, dentre as quais convém destacar as ações de participação popular na política, 

representando um movimento da democracia representativa rumo à democracia 

participativa. No caso brasileiro, pode-se citar como exemplo a instituição do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), em 2003 e vigente até hoje, formado por 

membros da sociedade civil, cuja função é prestar aconselhamento direto ao Presidente de 

República. Além disso, houve esforço de garantir a transparência e acesso à informação dos 

atos da Administração Pública aos cidadãos, com a promulgação da lei da transparência, lei 

de acesso à informação e a lei anticorrupção, apenas para mencionar algumas medidas. 

Apesar de ações, políticas e desempenho econômico favoráveis à consolidação das 

jovens democracias latino-americanas e, em especial, a brasileira, a segunda década do 

século XXI vem marcada com crescente insatisfação e desconfiança da sociedade civil com 

as instituições públicas, conforme indica o relatório conjunto da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (OCDE/CEPAL, 2018). Argumenta-se, neste relatório, que o aparente 

paradoxo entre melhorias de condições de vida e ascensão de uma nova classe média na 

região e a crescente desconfiança nas instituições públicas resulta da incapacidade dos 

governos nacionais da ALC em atender as demandas crescentes da população, 

principalmente em áreas sensíveis, como educação e saúde. Além disso, a queda no ritmo 

do crescimento econômico (ou mesmo a recessão econômica, como no caso brasileiro) e o 
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consequente aumento do desemprego têm contribuído para a descrença quase que 

generalizada nas instituições públicas. 

Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo propor uma interpretação para a 

crescente desconfiança da população em relação às instituições públicas nos últimos anos 

apesar dos avanços socioeconômicos observados no período. O principal argumento 

desenvolvido neste trabalho é o de que a crescente desconfiança decorre da quebra do 

“contrato social brasileiro”, em que pese a maior inserção da sociedade civil na formulação 

e avaliação das políticas governamentais. As contradições das decisões políticas e os 

anseios da população podem ser as principais causas do "paradoxo" observado no relatório 

da OCDE/CEPAL (2018), ao menos, no caso brasileiro. 

Adotou-se uma abordagem metodológica qualitativa, por meio de pesquisa 

bibliográfica não sistemática e documental. Com relação à pesquisa documental, 

utilizaram-se documentos públicos de organismos nacionais e internacionais de amplo 

reconhecimento, como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE); a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o Instituto IBOPE; 

Fundação Getúlio Vargas; além de leis e decretos brasileiros. Além disso, foram utilizados 

dados disponibilizados pela página eletrônica do Senado Federal do Brasil com relação à 

opinião pública sobre projetos de lei, de forma a verificar se a ação dos governantes vai ao 

encontro da vontade popular ou se, ao contrário, verifica-se uma divergência de opiniões, 

caracterizando uma provável quebra do contrato social. 

O artigo está estruturado em quatro seções, incluindo esta introdução. Na seção 2 

são resumidos os principais resultados do relatório da OCDE/CEPAL sobre a confiança e 

satisfação dos cidadãos nas instituições públicas na ALC. A seção 3 discute o conceito de 

contrato social subjacente ao referido relatório e procura evidenciar algumas instituições 

que conformam o “contrato social brasileiro”, estabelecido no período da Nova República. 

A seção 4 reúne uma série de indicadores quantitativos e qualitativos que visam evidenciar 

a relação entre a quebra de contrato social pelo poder público e a crescente desconfiança e 

insatisfação dos cidadãos brasileiros em relação às instituições públicas. Por fim, a quinta e 

última seção traz as considerações finais do artigo. 
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A (DES)CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NA AMÉRICA LATINA 

 

O relatório “Perspectivas económicas de América Latina” é publicado anualmente, 

desde 2007, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Desde 2011 a publicação ocorre juntamente com a Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) e, em 2013 e 2017, juntaram-se à equipe de autores, 

respectivamente, a Corporação Andina de Fomento (Banco de Desenvolvimento da 

América Latina – CAF) e a Comissão Europeia. 

Em abril de 2018 foi publicada sua décima primeira edição, intitulada “Perspectivas 

económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo”, 

cujo foco central foi analisar a crescente desconexão entre os cidadãos e as instituições 

públicas na América Latina, baseado na tese de que essa desconexão deriva da queda nos 

índices de confiança, a falta de bons empregos e a crescente insatisfação da sociedade com 

serviços públicos essenciais, como saúde e educação (OCDE/CEPAL, 2018). 

O relatório afirma, ainda, que essa desconexão crescente enfraquece o contrato 

social na região, sugerindo, portanto, que as instituições sejam repensadas, de forma a se 

tornarem mais confiáveis e atenderem às demandas dos cidadãos. Conforme apontado pelos 

autores, “se debe avanzar hacia un nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado” 

(OCDE/CEPAL, 2018).  

Para chegar a essa conclusão, os autores se basearam em indicadores obtidos por 

meio de pesquisas populacionais, que mediram, essencialmente, a confiança dos cidadãos 

no governo; a satisfação com os serviços públicos (cujos resultados foram comparados aos 

resultados obtidos com os países membros da OCDE e os países do Sudeste Asiático); a 
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“moral tributária”, que se refere à vontade de pagar impostos; e a percepção de bem-estar 

(cujos dados foram obtidos por meio da Pesquisa Mundial Gallup 201695). 

Os dados informados no relatório apontam que houve aumento no percentual da 

população latino-americana que tem pouca ou nenhuma confiança nos governos nacionais, 

assim como diminuiu também a confiança em outras instituições, como o sistema judiciário 

e eleitoral. Afirma-se, ainda, que a insatisfação com a qualidade dos serviços públicos 

aumentou expressivamente.  

Traça-se um paralelo interessante no relatório ao afirmar que o aumento das 

demandas populacionais está relacionado, em grande parte, ao aumento da classe média, 

que representa hoje mais de um terço da população latino-americana, sendo pela primeira 

vez em décadas mais numerosa que a população que vive na pobreza. “La ciudadanía es 

hoy más exigente y pide más y mejores servicios públicos, en particular salud y educación” 

(OCDE/CEPAL, 2018), por isso se insiste na necessidade de repensar as instituições de 

maneira a fomentar o desenvolvimento regional. 

A hipótese levantada pela OCDE vai ao encontro do conceito de democracia 

inercial proposto por Baquero e González (2016a), que se caracteriza pela “incongruência 

entre os aspectos institucionais-formais e as dimensões informais da sociedade”. Para estes 

autores, a economia tem um alto grau de influência na estabilização da democracia de uma 

nação e no grau de satisfação com as instituições públicas. As assimetrias entre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político produzem uma cultura política 

híbrida, cética e desconfiada, comprometendo a consolidação da democracia. 

A maior implicação dessa democracia inercial seria a “incapacidade das instituições 

de mediação política em transmitir efetivamente as demandas da sociedade para o Estado 

na produção de políticas públicas inclusivas e compreensivas” (BAQUERO e 

GONZÁLEZ, 2016a). Sendo assim, considera-se que um crescimento econômico não é 

                                                 
95 A Gallup Poll é uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, fundada em 

1930 pelo estatístico George Gallup. Conforme informado na página da empresa "a Gallup 

fornece análises e conselhos para ajudar líderes e organizações a resolver seus problemas 

mais prementes" (GALLUP, 2018). 
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suficiente para “fidelizar” o cidadão ao governo vigente ou mesmo garantir sua satisfação 

com as instituições públicas.  

Como mencionado anteriormente, houve um significativo avanço da classe média 

no Brasil e na América Latina em geral. A OCDE/CEPAL (2018) afirma que esse 

crescimento acarretou em uma mudança de valores, o que explicaria, em parte, a queda de 

confiança e satisfação dos cidadãos. Isso porque a classe média é quem geralmente defende 

com mais afinco a democracia e acaba detendo um controle crítico maior das instituições, 

exigindo inclusive melhorias nos serviços públicos. Afirma-se, ainda, que o fortalecimento 

da classe média se traduz também em maiores investimentos em saúde e educação, redução 

da corrupção e melhor qualidade da governança.  

Considerando o exposto acima, este trabalho busca traçar um nexo entre o nível de 

confiança e grau de satisfação com as instituições públicas com o desenvolvimento 

socioeconômico e o fortalecimento da democracia, especialmente no caso brasileiro.  Há 

um complexo caminho que deve ser analisado para estabelecer esse vínculo sólido, que 

passa pelo contrato social estabelecido entre Estado e cidadãos, pelas agendas e planos 

governamentais e pelas próprias políticas públicas adotadas pelo país. 

O termo confiança possui diversas definições, pautadas conforme o enfoque dado a 

ele. Em termos gerais, pode-se definir confiança como uma crença que o ser humano possui 

nas ações futuras de outrem, esperando que a relação estabelecida não o prejudique, sendo, 

portanto, uma expectativa subjetiva, baseada em uma promessa ou esperança no outro 

sujeito (SEGOVIA et al., 2008; GIL-BOLIVAR, 2012). 

Pode-se inferir, portanto, que em uma relação social, quanto maior a desconfiança 

mais difícil correr o risco de manter as relações de forma sadia. Sem confiança, torna-se 

difícil estabelecer vínculos sustentáveis com os demais. E essa premissa pode ser aplicada 

tanto às relações interpessoais quanto às relações institucionais e, ainda, entre as pessoas e 

as instituições. Nas palavras do Nobel de Economia, Kenneth Arrow, “a confiança adquire, 

como mínimo, um valor pragmático muito importante, é um significativo lubrificante do 

sistema social [...]. Infelizmente, não é uma mercadoria que possa ser comprada facilmente” 

(in GIL-BOLÍVAR, 2012).  
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Com relação ao vínculo de confiança estabelecido entre os cidadãos e as instituições 

públicas, diversos autores concordam em afirmar que ela é hoje indispensável para a 

construção de instituições políticas e sociais necessárias para condicionar a legitimidade e 

estabilidade de governos democráticos e eficientes, facilitando, assim, a interação entre os 

diversos atores sociais, a produção de políticas públicas mais eficazes, além de reduzir 

possíveis conflitos (SEGOVIA et al, 2008; LAFUENTE et al, 2012). 

Infere-se, portanto, que a confiança dos diversos atores sociais nas instituições 

públicas facilita a tomada de decisões e promove uma participação maior da população na 

vida política, sendo possível fomentar, inclusive, o desenvolvimento econômico regional, 

partindo do pressuposto apontado por Kenneth Arrow, ao afirmar que “a confiança e outros 

valores similares são o que os economistas chamam de externalidades, são bens, têm um 

valor real prático e econômico, incrementam a eficiência do sistema [...]” (in GIL-

BOLÍVAR, 2012). 

Nesse sentido, Fukuyama (in GIL-BOLÍVAR, 2012) confirma o valor econômico 

que tem a confiança ao mencionar que “[...] a desconfiança amplamente difundida em uma 

sociedade impõe uma espécie de imposto a todas as formas de atividade econômica, um 

imposto que as sociedades com um alto nível de confiança interna não precisam pagar”. 

Pode-se afirmar, com base no exposto, que não é possível estabelecer bases 

democráticas sólidas e legítimas em um cenário de crise de confiança nos governos e 

instituições públicas. E considerando o contexto atual pelo qual passa a maioria dos países 

latino-americanos, em que há uma rejeição acentuada das políticas e dos próprios atores 

políticos, e nos quais a desconfiança e a insatisfação nas suas instituições públicas crescem 

cada vez mais, verifica-se a existência de democracias não consolidadas, caracterizada pela 

fraqueza das instituições, dificultando ainda mais o fortalecimento democrático e 

subsequente desenvolvimento das nações. 

O gráfico 1 abaixo revela o percentual da população que afirma confiar no governo 

nacional nos países latino-americanos, comparando o percentual de 2006 e o de 2016. É 

possível verificar que, dos doze países avaliados, apenas o Peru mostrou um aumento de 
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confiança em seus governantes, enquanto que no resto dos países os índices sofreram 

quedas consideráveis. 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Percentual da população que afirma confiar no governo nacional em países selecionados da ALC, 

2006 e 2016 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório da OCDE (2018).  

 

Os dados apresentados pelo gráfico 2 se referem ao grau de satisfação da população 

dos países da América Latina com a educação pública ofertada em seus países, comparando 

os resultados de 2010 e 2015. Dos doze países, apenas três deles (Argentina, Peru e 

República Dominicana) apresentaram um aumento do grau de satisfação. Já os demais 

países apresentam quedas nesses níveis, sendo o Brasil um dos países com as piores taxas 

nos dois períodos analisados.   

Gráfico 2 – Percentual da população que se diz “satisfeita” ou “muito satisfeita” com a educação pública em 

países selecionados da ALC, 2010 e 2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório da OCDE (2018).  
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Com relação ao gráfico 3, realizou-se um comparativo dos anos de 2010 e 2015 com 

relação ao grau de satisfação dos países latino-americanos com seus hospitais públicos. Dos 

doze países, quatro apresentaram leves aumentos no percentual de satisfação: Argentina, 

Peru, República Dominicana e Uruguai. Nos demais, percebe-se novamente uma queda 

considerável do grau de satisfação, sendo o Brasil, mais uma vez, um dos países com os 

piores resultados em ambos os períodos avaliados. 

 

Gráfico 3 – Percentual da população que se diz “satisfeita” ou “muito satisfeita” com os hospitais públicos em 

países selecionados da ALC, 2010 e 2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório da OCDE (2018). 

Sobre o grau de satisfação da população latino-americana com a segurança, o 

gráfico 4 abaixo mostra os resultados de 2010 e 2015, sendo que quatro dos doze países 

apresentaram leve aumento nos índices (Costa Rica, México, Peru e Uruguai), enquanto 

nos demais os índices, que já eram baixíssimos em 2010, diminuíram mais ainda em 2015, 

especialmente no Brasil e no Paraguai. O destaque positivo vai novamente para a República 

Dominicana que, apesar da queda no grau de satisfação com esse serviço, apresenta taxas 

três vezes maiores aos demais países da América Latina.  

Gráfico 4 – Percentual da população que percebe que a segurança dos cidadãos é “boa” ou “muito boa” em 

países selecionados da ALC, 2010 e 2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório da OCDE (2018). 
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Os dados apresentados por meio dos gráficos permitem uma visualização mais 

apurada da percepção dos cidadãos nos países da América Latina. Com exceção do Peru, a 

confiança nos governos caiu visivelmente no período de dez anos. A insatisfação com os 

serviços públicos sofreu um aumento geral no período de cinco anos, mas o dado que mais 

chama a atenção é a percepção da população no quesito segurança. Impressiona como os 

países latino-americanos, em sua grande maioria, sentem-se inseguros em seus países.  

Neste trabalho, o que se busca demonstrar é que, especificamente no caso brasileiro, 

os casos constantes de quebra do contrato social se tornaram o fio condutor da crescente 

insatisfação e desconfiança nos governos e suas instituições, o que pode influenciar 

negativamente no crescimento e desenvolvimento do país. 

 

O CONTRATO SOCIAL BRASILEIRO 

 

A discussão do relatório OCDE/CEPAL (2018) adota claramente uma abordagem 

contratualista rousseauniana. O contrato social (ou pacto social) de Rousseau refere-se à 

convenção tácita ou formal entre os membros de uma nação em que há a alienação de 

liberdades individuais em prol da vontade geral de um povo. A soberania, na concepção 

filosófica de Rousseau, não seria do indivíduo que ocupasse o posto de poder, seja qual 

fosse a forma de governo, mas a vontade geral do povo, que abdica das liberdades que 

poderia ter em um estado de natureza para obter um benefício da organização do Estado, 

um bem comum cuja prestação é indissolúvel, e não um bem privativo (ROUSSEAU, 

1997). 

Apesar de servir de grande inspiração política e ideológica para as democracias 

modernas, a teoria do contrato social de Rousseau não é livre de limitações. É mesmo 

difícil determinar a “vontade geral” de um povo, bem como há sérios problemas na 

definição do “contrato”. Conforme discutido por Pase (2008), um contrato estabelece os 

incluídos na convenção entre as partes, mas, ao fazê-lo, também estabelece os excluídos. 

Longe de ser um acordo estático, a elaboração de um contrato social deve ser entendida 
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como um “campo de lutas”, no qual os critérios de inclusão e de exclusão são redefinidos 

ao longo do tempo (SANTOS, 1999, apud PASE, 2008). Os incluídos, por sua vez, 

definem um regime de valores, os quais devem guiar as ações do governo a fim de atender 

à “vontade geral”. Mas, em sendo um campo de disputa, o regime de valores também pode 

sofrer mutações ao longo do tempo. Obviamente, o conteúdo do contrato social varia entre 

os povos, mas também é mutável ao longo do tempo na própria nação. Neste sentido, a 

visão de Rousseau de que governos e governantes passam, mas o sentimento do povo 

permanece e, assim o contrato social permanece, apresenta-se de maneira problemática 

quando confrontada historicamente. 

Considerando as dificuldades e limitações da teoria do contrato social supracitadas, 

realiza-se uma tentativa de delimitação do que poderia ser entendido como o contrato social 

brasileiro. O retorno à democracia, após vinte e um anos de ditadura militar, marca o início 

da Nova República no Brasil e representa um momento histórico de repactuação social, em 

que uma parcela maior da sociedade civil passa a ter voz política. 

Embora possa se limitar às convenções formais, a Assembleia Nacional Constituinte 

de 1987 e a conseguinte promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 parecem ser um ponto de partida na tentativa de delimitação de alguns valores 

fundamentais deste novo contrato social brasileiro. O exemplo mais recorrente do regime 

de valores da nova Constituição é o artigo 5º e sua longa lista de direitos aos brasileiros e 

estrangeiros residentes. Ressaltem-se, porém, os direitos sociais explicitados no artigo 6º: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 

Note-se que constituem direitos do cidadão e obrigações do Estado brasileiro, dentre 

outros, a educação pública e a seguridade social, sendo esta composta pelos serviços de 

assistência à saúde, pela assistência social e pela previdência social. É curioso observar que 

o transporte coletivo urbano sob competência de prestação direta ou por delegação dos 

Municípios, conforme definido no artigo 30, foi pauta de reinvindicação das chamadas 

jornadas de junho de 2013 (BRAGA, 2013). Foi simbólico o mote “queremos transporte 
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padrão Fifa”, em contraponto aos vultuosos recursos públicos destinados à reforma e 

construção de estádios para a copa do mundo de futebol no Brasil. Não é possível afirmar 

que este seja “o” momento da quebra do contrato social no país, mas parece ser “um” 

momento de quebra de “cláusulas” do contrato social. 

Outro aspecto a destacar é que o direito ao trabalho, à moradia e à alimentação, 

embora não constitua obrigação direta do Estado brasileiro, é alvo das ações de governo por 

outros meios. Por exemplo, o artigo 7º institui que o salário mínimo, fixado em lei, deve ser 

o suficiente para garantir ao trabalhador o atendimento de suas necessidades básicas, dentre 

elas o suprimento de alimentação e moradia à sua família. É possível ainda fazer outras 

conexões indiretas, como o disposto no artigo 3º, que estabelece como objetivos da 

República, dentre outros, o de garantir o desenvolvimento nacional e o de erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional. Some-se a isso o 

disposto no artigo 174, que estabelece a competência de agente normativo e regulador da 

atividade econômica ao Estado, sendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento 

determinantes para o setor público e diretivas para o setor privado. Neste sentido, o 

desenvolvimento econômico, como condição necessária à garantia ao trabalho e à renda, 

constitui-se como obrigação direta do Estado brasileiro. 

Assim, é convergente o conjunto de “valores” do contrato social brasileiro, 

considerando-se válido e amplamente aceito o disposto na Constituição Federal entre os 

cidadãos do país, com os temas da pesquisa da OCDE/CEPAL (2018). Tratam-se, pois, de 

serviços públicos de necessidade imediata da população brasileira. Não por acaso, os 

governantes são cobrados pelos cidadãos por melhorias na educação, saúde, transporte 

público e segurança. Ainda, as pesquisas de aprovação dos governos variam de acordo com 

a situação econômica de momento do país, uma vez que ela traz implicações diretas sobre o 

nível de emprego, renda e bem-estar social. 

Portanto, quando os governos de diferentes níveis (União, Estados e Municípios) 

são incapazes de prover os bens públicos essenciais, gera-se insatisfação e desconfiança da 

população em relação à atuação do poder público. Trata-se, pois, de sentimento de quebra 

do pacto social ou de desvio de finalidade das ações dos governantes, ainda que tal 
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incapacidade seja legítima. Retomando-se a concepção rousseauniana, a contradição das 

ações do governante e da vontade geral, representam assim a subordinação de todos à 

vontade do indivíduos ocupantes dos cargos de poder e, quando o Estado passa a servir 

interesses de particulares, rompe-se com a disposição de colaboração ou de construção 

coletiva do bem comum, uma vez que se perde a credibilidade no sistema de governo. Este 

é, pois, o argumento que se busca desenvolver a partir dos dados levantados para a 

realidade brasileira na próxima seção. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme apontado nos gráficos da seção 2, o nível de confiança no governo e o 

grau de satisfação com as instituições públicas mostram um decréscimo constante. 

Comparando com o restante da América Latina e Caribe e com os países membros da 

OCDE, verifica-se que, em média, 37% da população dos países membros da OCDE 

confiam no governo nacional, enquanto na América Latina e Caribe esse número cai para 

29%, e especificamente no Brasil atinge 26%, abaixo das médias da OCDE e da ALC. 

Com relação ao nível de satisfação com as instituições, a tabela 1 abaixo mostra os 

dados comparativos entre as médias do Brasil e dos outros países da América Latina:  

Tabela 1 – Comparação do nível de satisfação com as instituições no Brasil e demais países da ALC 

Indicadores 
Média do ano de 2015 

Brasil ALC 

Proporção da população que se diz “satisfeita” ou “muito satisfeita” com a 

educação pública. 

24,1% 53,8% 

Proporção da população que se diz “satisfeita” ou “muito satisfeita” com os 

hospitais públicos. 

14,2% 40,7% 

Proporção da população que percebe que a segurança dos cidadãos é “boa” ou 

“muito boa”. 

6,4% 16% 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da OCDE (2018). 
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Nota-se que o Brasil apresenta um índice de satisfação muito aquém da média dos 

países da América Latina e Caribe nos três institutos avaliados. Inclusive, dados publicados 

pela pesquisa do Índice de Confiança na Justiça Brasileira (ICJBrasil), realizada no 

primeiro semestre de 2017 com 1.650 pessoas do Distrito Federal e mais 7 estados (AM, 

BA, MG, PE, RJ, RS, SP), apontaram que a confiança nas instituições públicas caiu entre 

2013 e 2017 (gráfico 5). 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Nível de confiança da população nas instituições brasileiras entre 2013 e 2017 (em percentual) 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da FGV (2017). 

Em uma retrospectiva histórica a respeito da avaliação dos governos brasileiros, 

pode-se constatar que a falta de confiança e insatisfação com os governantes não é algo 

recente e pode variar conforme a conjuntura econômica e social pela qual passa o país. 

Pesquisa publicada pelo IBOPE (2018) mostra a evolução dos presidentes desde 1986, 

mensurando os quesitos "avaliação do governo" e "confiança no presidente". 

O gráfico 6 apresenta o percentual da população que avaliou o governo como 

ótimo/bom, comparando os resultados do período inicial do governo com o período final. 

Dos 10 períodos avaliados, verifica-se que o governo Itamar Franco (1992-1994) e Lula 

(2003-2006 e 2007-2010) foram os únicos que obtiveram elevação dos índices ao final do 

período.  
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Gráfico 6 – Percentual da população que avaliou o governo como ótimo/bom. 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do IBOPE (2018). 

Com relação à confiança nos presidentes, o gráfico 7 mostra que, novamente, os 

presidentes Itamar Franco e Lula foram os únicos que adquiriram um índice maior de 

confiança da população ao final do mandato, enquanto que os demais presidentes 

apresentaram quedas nas taxas, sendo destaque, mais uma vez, a acentuada diminuição nos 

índices de confiança nos presidentes José Sarney e Fernando Collor. 

Gráfico 7 – Percentual da população que confia no presidente. 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do IBOPE (2018). 

Com relação especificamente ao atual representante do país, o presidente Michel 

Temer, pesquisa realizada pelo instituto IBOPE entre os dias 22/03/2018 e 25/03/2018, 

com 2.000 pessoas em 126 municípios, mostra que a confiança que os cidadãos depositam 

nele caiu significativamente entre junho de 2016 e março de 2018 (gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Percentual de confiança no Presidente Michel Temer (2016 a 2018). 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa IBOPE (2018). 

 

Da mesma forma, verificou-se um elevado índice de desaprovação da atuação do 

Presidente nas diferentes áreas concernentes à prestação de serviço público (gráfico 9). 

Gráfico 9 – Percepção sobre o governo Temer por área de atuação 2018 (em percentual). 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa IBOPE (2018). 

Nota-se uma desaprovação geral do governo atual, o que vai ao encontro dos dados 

apontados pelo relatório da OCDE/CEPAL e mostra como há uma necessidade de repensar 

as instituições e políticas, de forma a atender aos anseios da população, elevando a 

satisfação e confiança e, consequentemente, fortalecendo a democracia nacional e 

desenvolvimento econômico.  

Conforme apresentado anteriormente, Baquero e González (2016a) propõem o 

conceito de democracia inercial, afirmando que ela se materializa pela assimetria 

produzida entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político, o que produz 

uma cultura política híbrida, na qual os cidadãos, mesmo reconhecendo na democracia a 

melhor forma de governo, sentem-se insatisfeitos com suas instituições. 

Esse conceito surge de uma análise realizada pelos autores sobre o grau de 

influência da economia nas bases normativas e de apoio à democracia, sendo isso 
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fundamentado em uma visão da conjuntura nacional pós-eleições 2014, em que se verificou 

um acentuado nível de desconfiança e descontentamento com o governo e as instituições 

públicas apesar dos significativos avanços nas políticas sociais do país, cujo resultado mais 

expressivo foi a redução da extrema pobreza da população, fazendo com que, em 2014, o 

Brasil deixasse de integrar o “Mapa Mundial da Fome”.   

Dados levantados por um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 

publicados em 2010, apontam que, entre 2003 e 2009, mais de 29 milhões de pessoas 

ascenderam para a classe C no Brasil, que passou a representar 50,5% da população total. 

Para realizar a divisão de classes sociais no país, adota-se o critério do IBGE, baseado no 

número de salários-mínimos (CARNEIRO, 2018). Assim, tem-se a seguinte estratificação 

(tabela 2):  

Tabela 2 – Classes sociais por faixa de salário mínimo, Brasil, 2018 

Classe Econômica  Número de salários-mínimos  Renda máxima em 2018 (R$)  

Classe E  Até 2  R$ 1.908,00  
Classe D  De 2 a 4  R$ 3.816,00  
Classe C  De 4 a 10  R$ 9.540,00  
Classe B  De 10 a 20  R$ 19.080,00  
Classe A  Acima de 20  -  
Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados do IBGE e atualizada com o valor do salário-mínimo em 

2018. 

Com relação à divisão de classes no Brasil, não há dados atualizados, porém, 

relatório divulgado em 2016 pelo Ministério da Fazenda sobre a distribuição pessoal de 

renda e a riqueza da população (BRASIL, 2016a) permite realizar a divisão exposta na 

tabela 3, esclarecendo que são dados estimados e que podem não corresponder à realidade, 

considerando que o relatório se baseia nas declarações de imposto entregues à Receita 

Federal no ano de 2014. Cabe ressaltar também que a divisão utilizada pelo Ministério da 

Fazenda foi a seguinte: até dois salários mínimos; de 2 a 5; de 5 a 10; de 10 a 20 e acima de 

20 salários mínimos, o que difere um pouco da divisão de classes do IBGE, de forma que, 

para evitar uma divisão incorreta das classes C e D, optou-se por juntá-las. 
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Tabela 3 – Percentual da população brasileira em cada classe social em 2013 

Classes sociais Classe A Classe B Classe C e D Classe E 

Percentual da população brasileira por 

classe 

7,57% 11,94% 60,61% 9,71% 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2016). 

No ano de 2014, pesquisa publicada pelo Instituto Data Popular mostrou que o 

número de brasileiros que estavam na faixa da classe média já chegava a 54%. Em virtude 

disso, Baquero, Castro e Ranincheski (2016b) questionam o motivo pelo qual esse 

crescimento econômico não fez a população acreditar mais em suas instituições e, 

inclusive, tornarem-se mais compreensíveis e pacientes perante situações que demandassem 

medidas impopulares por parte do governo. Pois, como bem frisam os autores, em 

contrapartida, o que se verificou foi a derrocada da então presidente Dilma Rousseff, que 

havia sido eleita por maioria absoluta dos votos.  

Partindo do pressuposto de que a quebra do contrato social verificado ao longo dos 

sucessivos governos no Brasil é o catalisador para os índices de desconfiança e insatisfação 

apurados pela OCDE/CEPAL (2018), o que se vislumbra no Brasil desde a promulgação da 

Constituição de 1988, e que pode ajudar a explicar o paradoxo apontado pelo relatório e por 

Baquero, Castro e Ranincheski (2016b), é uma sobreposição do poder Executivo ao 

Judiciário e ao Legislativo, que ganhou um excesso de poder a ponto de atacar 

veementemente o contrato social, ignorando, inclusive, a vontade popular, que seria a 

verdadeira dona do poder, considerando o que promulga o artigo 1º, parágrafo único da 

CF/88: "Todo o poder emana do povo […] nos termos desta Constituição".  

Cabe destacar que a Constituição de 1988 foi uma vitória após mais de vinte anos de 

ditadura militar, iniciada em 1964, com a destituição do presidente eleito 

democraticamente, sendo um período caracterizado pela repressão, perseguição política, 

supressão dos direitos constitucionais e ausência de democracia. Uma das maiores 

conquistas da nova constituição foi o reconhecimento e importância dada aos direitos 

individuais, além da ampliação dos direitos trabalhistas e da criação de novos instrumentos 

de garantia e proteção dos direitos individuais e coletivos. 
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Ademais, a Carta Magna apresenta cláusulas pétreas que devem ser consideradas 

dentro do contexto do contrato social, pois são um pacto do Estado com seus cidadãos, a 

exemplo do artigo 5º, que afirma que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade..." 

(CF/88).  

Porém, o que se verifica desde a "assinatura" desse contrato é um descumprimento 

das garantias previstas, gerando impactos profundos nos rumos da sociedade e causando 

uma insegurança jurídica que podem explicar, em parte, a crescente descrença e 

insatisfação verificadas em governos anteriores e, especialmente, nos últimos anos no 

Brasil. 

Podem ser pontuados exemplos contundentes de quebra do contrato social desde o 

primeiro presidente eleito democraticamente após a promulgação da CF/88. Sintetizam-se a 

seguir, por meio do quadro 1, alguns casos que podem explicar os gráficos 6 e 7 mostrados 

anteriormente.  

 

Quadro 1 – Casos de quebra do contrato social verificados no Brasil nos últimos nove períodos de 

governo 

Governo Características da quebra do contrato social 

José Sarney 

(1986-1989) 

Descontrole da inflação: Período de governo conhecido como "Nova República". Ao 

longo do período foram testados três planos de estabilização da inflação, sem sucesso: os 

planos Cruzado, Bresser e Verão. A altas taxas de inflação comprometeram a 

distribuição de renda, o que rendeu a Sarney um alto índice de desaprovação 

populacional (HERMANN, 2011). Caracteriza-se a quebra do contrato social ao 

considerar que as altas taxas de inflação, além de comprometer a distribuição de renda, 

diminuem o poder aquisitivo da população, o que acarreta em descumprimento aos 

direitos sociais estabelecidos na CF/88, especialmente o inciso IV do art. 7º, que afirma 

que o salário deve atender às necessidades vitais básicas.  

Fernando 

Collor (1990-

1992) 

O sequestro de liquidez: Confisco do saldo das cadernetas de poupança superiores a Cr$ 

50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), configurando-se em um flagrante desrespeito ao 

direito constitucional de propriedade (CASTRO, 2011). 

Itamar Franco 

(1992-1994) 

Anões do orçamento: um dos maiores escândalos de corrupção pós-ditadura. Esquema 

no qual políticos manipulavam emendas parlamentes com o objetivo de desviarem o 

dinheiro através de entidades sociais fantasmas ou com a ajuda de empreiteiras 

(FAVERO, 2013). 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

Acordo com o FMI: Apesar do primeiro mandato do presidente FHC ter tido um alto 

índice de aprovação, em virtude, principalmente, da estabilização da economia por meio 

do Plano Real, abalos no mercado financeiro internacional afetaram seriamente o Brasil, 
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Governo Características da quebra do contrato social 

(1995-2002) causando redução dos empréstimos externos. Assim, há poucas semanas das eleições de 

1998, o governo brasileiro começou a negociar um acordo com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para arcar com déficits em conta corrente da ordem de US$30 

bilhões. Esse cenário começou, por sua vez, a gerar fuga de capitais devido ao temor da 

desvalorização. O acordo com o FMI foi fechado com a promessa de não haver 

mudanças na política cambial, o que se mostrou impossível de cumprir, tendo o governo, 

portanto, permitido a flutuação do câmbio (GIAMBIAGI, 2011).  

Crise do "apagão": Prevendo que as empresas seriam privatizadas, o governo não 

ampliou os investimentos, esperando que o setor privado o fizesse. Porém, a venda 

das empresas não ocorreu. Por outro lado, o consumo energético continuou aumentando, 

em vista de fatores como crescimento populacional e da mudança de hábitos de 

consumo (novas tecnologias). Em 2001 foi estimada uma redução no índice de chuvas, o 

que poderia ocasionar falta de energia. A solução do governo foi a imposição à 

população de longos cortes de energia, que ficaram conhecidos como "apagão". Essa 

medida teve como uma de suas consequências dois trimestres consecutivos de queda do 

PIB nacional (GIAMBIAGI, 2011). 
Governo Lula 

(2003-2011) 

Escândalo do "mensalão": caracterizado pela compra de votos de parlamentares no 

Congresso Nacional brasileiro, que envolveu integrantes do governo do então presidente 

e membros de vários outros partidos. A corrupção política é uma das maiores quebras de 

contrato social, visto que ela vai contra a igualdade preconizada constitucionalmente, já 

que satisfaz a vontade do particular que foi eleito, em detrimento da vontade geral. 

Governo 

Dilma (2011-

2016) 

Operação "Lava Jato": maior investigação de corrupção da história do país, que teve 

início em 2014 e já prendeu mais de cem pessoas, incluindo o ex-presidente Lula. 

Governo 

Temer (2017-

atual) 

Congelamento dos gastos públicos: Proposta de Emenda Constitucional nº 55 (PEC 55), 

propõe o congelamento, por 20 anos, dos gastos públicos, o que poderá prejudicar áreas 

assistenciais essenciais à população, como saúde e educação, configurando a quebra do 

contrato social relacionado aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela 

CF/88.  

Reforma previdenciária: a previdência social é garantida constitucionalmente, conforme 

artigo 6º, caput, da Carta Magna. Ao "mudar as regras do jogo", o governo quebra o 

contrato social firmado em 1988 de uma forma prejudicial aos contribuintes e de forma 

unilateral, sem atenção às demandas gerais da população. 

Reforma trabalhista: Alterou em torno de 100 artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Apesar de ser considerada uma reforma necessária, critica-se as condições de 

maior insegurança, vulnerabilidade e risco nas quais deixou o trabalhador, com 

consequências negativas sobre a vida pessoal, familiar e social (KLEIN, GIMENEZ e 

SANTOS, 2018). Sua efetivação ocorreu em meio a protestos da sociedade, 

desrespeitando o direito à manifestação e oitiva da opinião da população. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

O que se pode deduzir ao analisar o quadro acima, é que a quebra do contrato social 

enfraquece a democracia, tornando o cidadão mais descrente do governo e das instituições 

que deveriam, a priori, atender às necessidades essenciais da população.  

A título de exemplificação, em consulta ao site do Senado Federal, com relação às 

consultas públicas realizadas em relação a projetos de lei e demais proposições que 

tramitam por ele, verificou-se que a consulta ao projeto da Reforma Trabalhista obteve a 
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participação total de 188.955 cidadãos, sendo que 16.789 (8,9%) votaram a favor da 

reforma contra 172.166 (91,1%) desfavoráveis. No entanto, o projeto acabou sendo 

aprovado pelo plenário da Câmara, tendo gerado como norma jurídica a lei 13.467 de 

13/07/2017 (BRASIL, 2017). 

Outro exemplo que denota o desrespeito à opinião da sociedade, caracterizando 

quebra do contrato social, é a consulta pública relacionada à PEC 55 (congelamento dos 

gastos públicos por 20 anos), cujo resultado foi uma aprovação de 23.766 (6,4%) contra um 

parecer desfavorável de 345.656 (93,6%) de um total de 369.422 votantes. No entanto, a 

PEC foi aprovada em 2º turno no Senado por 53 a 16 votos (BRASIL, 2016b). 

Sendo assim, verifica-se que por mais que haja um incentivo à participação popular 

nas decisões governamentais, as demandas da sociedade não são ouvidas, o que pode, sem 

dúvida, explicar a falta de credibilidade e confiança nas instituições públicas.  

 

CONCLUSÃO 

 

As mudanças no panorama social da América Latina e Caribe verificadas nos 

últimos anos, especialmente no Brasil, tornaram-se emblemáticas, pois apesar da melhoria 

nas condições de vida da população, a desconfiança e a insatisfação em relação aos 

governantes e instituições públicas cresceram visivelmente.  

Esse paradoxo pode ser explicado, no caso brasileiro, pelas constantes quebras do 

contrato social apontados neste trabalho, o que faz com que a sociedade não se sinta 

"estimulada" a participar das decisões políticas, fazendo com que não haja uma 

consolidação da democracia. Não é possível afirmar categoricamente que a quebra do 

contrato social se configure em "manobra" política para desqualificá-la e estimular 

"propositalmente" a que a sociedade "volte as costas" para a esfera pública, porém, é 

inegável que quanto menor a participação individual e quanto menos incentivos haja a essa 

participação, menos questionamentos ocorrem, o que pode fazer com que alguns agentes 

políticos se beneficiem da coisa pública, aproveitando-se desse "desinteresse" da sociedade. 
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Exemplos aqui apontados, como o caso da PEC 55/2016 e da reforma trabalhista, 

ilustram bem esse descaso às demandas da sociedade, pois, em ambas as consultas públicas 

realizadas com relação à matéria a ser votada, houve uma expressiva rejeição da população, 

no entanto, esse fato pareceu ter sido ignorado, sendo que os dois projetos foram aprovados 

pela maioria do plenário. Dessa forma, não há como esperar que a sociedade se sinta 

estimulada a exercer sua cidadania e pode-se, portanto, inferir que o aumento da 

desconfiança e da insatisfação decorram desse tipo de situação. 
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Abstract: The article discusses social policies and their relationship of subordination with 

the economic policy in force in Brazil, especially as this relationship affects the territory at 

the regional level. This is a relevant and contemporary theme in terms of urban and regional 

planning and reducing inequalities and poverty. Conceptually, social policies will be 

debated, particularly the National Policy on Social Assistance - PNAS, economic policy, 

territorial development, and urban and regional planning. The article intends as a result to 

contribute with the debate about the subordination of social policies to the economic one 

and the implications deriving from this relation that suggests impact on the regional 

territorial development. 

 

Keywords:  Social Policies. Economic policy. Territorial Development. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Discutir desenvolvimento territorial se apresenta como um objetivo complexo, 

multicausal, mas necessário. As dinâmicas territoriais e sua relação com a coordenação de 

políticas públicas, particularmente com a coordenação das políticas sociais com a política 

econômica se mostra relevante para o desenvolvimento do país.  

É recorrente que problemas de ordem econômica refletem em cortes nos orçamentos 

sociais. Estes cortes repercutem diretamente sobre a população de maior vulnerabilidade 

dificultando o trabalho com foco na redução da desigualdade social. O poder político 

partidário e as ideologias postas no direcionamento do papel do Estado sugerem representar 

impacto sobre as decisões nos planos de governo e consequente repercussão 

socioeconômica. 

Dados do Tesouro Nacional (2018) apresentados no Plano Anual de Financiamento 

(PAF) para 2018, que traz os limites para os principais indicadores da Dívida Pública 

Federal (DPF) ao longo deste ano apontam que o estoque da DPF, que encerrou 2017 em 

R$ 3,559 trilhões, deve ficar entre R$ 3,78 trilhões e R$ 3,98 trilhões.  A taxa de 

crescimento do PIB, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018) 

em 2017 chegou a 1,0% em relação a 2016, após duas quedas consecutivas, ambas de 3,5%, 

em 2015 e 2016. A Agência Brasil (2018) através da divulgação de dados do IBGE noticia 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269391/PAF+2018/37056e6f-9cf0-423f-8352-8e1277acc2a8
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269391/PAF+2018/37056e6f-9cf0-423f-8352-8e1277acc2a8
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD+2017/73b6e764-0a77-4c99-9f79-3a3d9e7c5c1f
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD+2017/73b6e764-0a77-4c99-9f79-3a3d9e7c5c1f
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que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano 2018, o 

total de desempregados no país chegou a 13,7 milhões, um aumento de 11,2% em relação 

ao trimestre anterior (12,3 milhões). 

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE de 

Minas Gerais aponta que a redução de investimentos do governo federal nas políticas 

públicas de assistência social foi o tema principal da Reunião do Fórum Nacional de 

Secretários (as) de Estado da Assistência Social (FONSEAS) e da Reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite, em Brasília, em julho de 2017. Na ocasião o secretário Nacional de 

Renda e Cidadania Tiago Falcão falou sobre o cenário do Programa Bolsa Família e 

confirmou a suspensão do reajuste de 4,6%.  

Os percentuais apontados inicialmente sugerem a complexidade da temática a ser 

discutida. Certamente o debate não se encerra neste artigo, que para além desta introdução 

está organizado em quatro seções. A primeira apresenta a questão das políticas sociais, 

particularmente da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a segunda retrata a 

política econômica brasileira, a terceira debate a subordinação das políticas sociais à 

política econômica e seus impactos no desenvolvimento territorial regional, por fim, são 

pontuadas algumas considerações decorrentes do presente estudo. O artigo pretende como 

resultado discutir a subordinação das políticas sociais à econômica e as implicações 

decorrentes desta relação que sugerem impacto no desenvolvimento territorial regional. 

 

POLÍTICAS SOCIAIS  

 

Abrahão, Mostafa e Herculano (2011) consideram as políticas sociais como 

mecanismos políticos/institucionais que as sociedades constroem ao longo de sua história, a 

partir da força dos movimentos sociais e políticos, no intuito de proteger ou promover 

socialmente seus membros. No Brasil, a política social é implementada por meio de ações 

do Estado e está frequentemente no centro do debate político, entre outras razões porque 

responde por uma fração considerável do gasto público no Brasil, o que a torna alvo de 

disputas acirradas na divisão dos recursos orçamentários.  
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Segundo Medeiros (2015) a Secretaria do Tesouro Nacional analisa o gasto social 

brasileiro desde 2002, dentre as categorias de análise citamos o dispêndio governamental da 

assistência social. Em linhas gerais, observa-se crescimento expressivo do gasto social 

direto ao longo do tempo, com aumento próximo a 3 pontos percentuais do PIB quando se 

comparam os patamares de 2002 e de 2015. Destacam-se os aumentos nos dispêndios com 

e educação e cultura (0,74 p.p. do PIB) e assistência social (0,78 p.p. do PIB), além da 

ampliação do já elevado patamar de dispêndios com previdência social (aumento de 

0,97p.p. do PIB). 

O Art. 6º da Constituição Federal do Brasil de 1988 aponta quais são os direitos 

sociais: 

 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (IBGE, 

2017, p.57). 

 

Segundo Castro e Ribeiro (2009) através da garantia dos direitos civis, sociais e 

políticos, a Constituição de 1988 busca construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e 

promover o bem de todos sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação. Para tal, 

a nova Carta combinaria as garantias de direitos com a ampliação do acesso da população a 

bens e serviços públicos. 

Destacamos no rol dos direitos sociais a Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS – que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS (2005) é uma 

política que se configura necessariamente na perspectiva socioterritorial, tendo os mais de 

5.500 municípios brasileiros como suas referências privilegiadas de análise, pois se trata de 

uma política pública, cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos 

territórios. Essa particularidade da política tem exigido cada vez mais um reconhecimento 

da dinâmica que se processa no cotidiano das populações. Por sua vez, ao agir nas 

capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do real essa política inaugura 

outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores da sociedade brasileira 

tradicionalmente tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas. Referente à Política 
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Nacional de Assistência Social a lei nº 12. 435 de 6 de julho de 2011 altera a Lei no 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993 e dispõe sobre a organização da Assistência Social.  

A PNAS com sua intervenção focada em territórios vulneráveis, nas proteções 

básica e especial, busca em um dos seus objetivos pela redução da pobreza e desigualdades 

sociais, este objetivo por sua vez, tem interface com o Estado e consequente relação com os 

planos de governo adotados pelos presidentes da República, bem como, a política 

econômica adotada e as consequências dela decorrentes. 

Com relação às políticas sociais e sua relação com os governos federais, 

estabelecemos um recorte temporal a ser tratado neste estudo a partir do governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Especialmente ao longo da sua segunda gestão, 

foram lançados ou aprimorados diversos programas, que aumentaram o gasto público e 

criaram uma rede de proteção social relativamente desenvolvida para os padrões de um país 

latino-americano de renda média, como é o nosso. Entre essas ações, podemos citar: a 

expansão das medidas previstas na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Bolsa 

Escola, o Bolsa Renda, o Auxílio Gás e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), assim o Brasil passou a dispor de mais instrumentos de proteção às classes mais 

desfavorecidas da população (GIAMBIAGI, et al., 2011). 

As políticas sociais, por sua vez, são desenvolvidas em territórios, estes espaços 

perpassam a noção de “chão” e são importantes quando pensamos em estratégias de gestão 

em políticas sociais. Sposati (2013) acrescenta que o conceito de território, no singular ou 

plural, refere-se a uma concepção dinâmica, tanto do ponto de vista geográfico, como 

histórico, político e sócio relacional. Por sua vez, a expressão das políticas sociais nos 

territórios se dá pela presença de serviços sociais, operados por agentes públicos, em 

relação à população que ali vive. Discutir território e política social supõe ter presente a 

prévia análise sobre os modos como cada política social se aproxima da população.  

Ligada à repercussão territorial das políticas sociais e seus efeitos regionais 

registramos a existência do decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, da presidência da 

República que instituí a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR que tem 

como objetivo a redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a 

promoção da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, ela deve orientar os 
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programas e ações federais no Território Nacional, atendendo ao disposto no inciso III do 

art. 3o da Constituição (erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais) (BRASIL, 2007).   

Segundo Resende et al. (2015) inicialmente, a PNDR se desenvolveu sobre dois 

objetivos principais: reduzir as desigualdades regionais e ativar as potencialidades de 

desenvolvimento das regiões brasileiras, atuando nos territórios que interessam menos aos 

agentes do mercado, valorizando as diversidades locais. A PNDR adotou, de maneira 

acertada, uma abordagem das desigualdades regionais em múltiplas escalas. Nesse sentido, 

foi um avanço em relação à visão tradicional, que resumia o problema regional brasileiro ao 

atraso relativo das macrorregiões Norte e Nordeste. A PNDR também definiu uma tipologia 

de regiões para delimitar áreas prioritárias de atuação. A formulação das regiões prioritárias 

foi obtida pelo cruzamento de duas variáveis: rendimento domiciliar médio e crescimento 

do produto interno bruto (PIB) per capita. O cruzamento destas duas variáveis resultou em 

quatro grupos definidos de regiões (microrregiões de alta renda, dinâmicas, estagnadas e de 

baixa renda).  

A Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR), realizada em 2012, 

definiu os princípios e as diretrizes para a reformulação da PNDR II. Nessa segunda fase 

redefiniram-se os objetivos da PNDR, quais sejam: sustentar uma trajetória de reversão das 

desigualdades inter e intrarregionais, valorizando os recursos endógenos e as 

especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais e criar condições de acesso mais 

justo e equilibrado aos bens e aos serviços públicos no território brasileiro, reduzindo as 

desigualdades de oportunidades vinculadas ao local de nascimento e de moradia. Tem-se a 

necessidade de elevar os esforços de coordenação das várias esferas das políticas no sentido 

de aumentar a eficácia e o multiplicador regional dos recursos aplicados no território 

brasileiro. A PNDR deve ser capaz de pôr em acordo os diferentes níveis de governo – 

desde os agentes locais até o governo federal –, bem como os entes públicos e privados, 

com o intuito de melhor executar a referida política (RESENDE et al., 2015). 

O Brasil é uma terra de desigualdades em termos de oportunidades e de condições 

de vida. O papel do Estado é tornar mais equitativas essas oportunidades a fim de 

amadurecer a soberania e o processo de desenvolvimento nacional. Neste panorama o 
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desafio de amadurecimento do Estado brasileiro depende de governos e políticas públicas 

inovadoras que permitam a inclusão da população na condição de cidadão digno e capaz de 

tomar suas decisões e contribuir com o desenvolvimento nacional. As políticas públicas 

inovadoras são cada vez mais descentralizadas, para se adaptarem à estrutura e às condições 

da realidade local, o que deixa ainda mais complexa a capacidade governamental de propor, 

estabelecer, implementar e avaliar políticas deste tipo. Entende-se por políticas públicas 

inovadoras uma nova combinação de recursos que permitam inferir na transformação de 

uma realidade social a partir da intervenção do Estado em determinado local (SILVA, 

(org), 2012). 

Buscar o desenvolvimento territorial através da implementação de políticas sociais 

avançando com proposições prioritárias para áreas de maior vulnerabilidade social com 

foco na redução das desigualdades indica ser uma estratégia de governo que favoreça o 

desenvolvimento socioeconômico nos territórios. Construir políticas sociais que atuem de 

forma efetiva sobre a realidade local trata-se do desafio posto pelos autores. A partir da 

formulação e implementação de políticas sociais surge a repercussão no território de tais 

ações executadas pelo Estado e os efeitos regionais delas decorrentes, os quais atingem 

diretamente o cidadão.  

 

POLÍTICA ECONÔMICA 

 

Sejam as políticas econômicas de viés intervencionista inspiradas nas teorias 

estruturalistas e neo-estruturalistas cepalinas, que promovem o desenvolvimento produtivo 

e comercial juntamente com o social com sustentabilidade ambiental por meio do papel 

ativo do Estado (Bielschowsky, 2009) ou liberais as quais o poder público somente 

intervém para corrigir as imperfeições ou falhas de mercado (Williamson, 2008), a 

discussão sobre o impacto das políticas econômicas sobre as políticas sociais tem obtido 

destaque por se entender que existe um fio condutor que as aproxima, motivo que nos leva 

nesta seção a discorrer sobre a política econômica no Brasil – apresentando alguns dados 

nacionais e também alguns dados referentes ao Estado do Paraná. As questões 

orçamentárias atuais não viabilizam recursos abundantes e autossustentáveis, sendo 
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necessário enfrentar os desafios que sustentam o crescimento como: infraestrutura, 

investimento e desenvolvimento adequado de capital humano, políticas macroeconômicas 

equilibradas e equidade social.  

Segundo Bresser-Pereira (2017) a economia brasileira cresceu lentamente desde 

1990 porque nessa década o regime de política econômica mudou de desenvolvimentista 

para liberal. Embora um regime de política econômica desenvolvimentista não assegure o 

desenvolvimento econômico se for conduzido com incompetência ou de forma populista, 

um regime liberal é intrinsecamente incapaz de promover o desenvolvimento econômico de 

um país como o Brasil, independentemente da competência do governo, porque o 

populismo cambial, que é inerente a esse tipo de regime de política econômica, desestimula 

o investimento e leva o país a crises cíclicas. Além disso, o regime liberal, embora defenda 

a responsabilidade fiscal, não defende a poupança pública que resultaria dessa 

responsabilidade e que permitiria o investimento público - um tipo de investimento que é 

estratégico para o desenvolvimento econômico. 

Para Teixeira e Pinto (2012) no período compreendido entre 1994 ao início dos anos 

2000, o Brasil esteve refém das constantes ameaças de fuga de capital e crises cambiais, 

bem como das exigências e condicionalidades dos empréstimos do Fundo Monetário 

Internacional-FMI, o que conferiu aos grupos ligados ao mercado financeiro doméstico e 

internacional um poder extraordinário sobre a condução da política econômica, em 

detrimento de trabalhadores do setor privado, funcionalismo público e mesmo de outros 

setores das elites domésticas ligados ao setor produtivo. Nesse contexto, no qual a fração 

bancário-financeira ocupa a hegemonia do bloco no poder, é que o Partido dos 

Trabalhadores assumiu a presidência da república em 2003.  

Neste contexto quando no Brasil os governantes enfrentam problemas econômicos e 

focam no equilíbrio da macroeconomia, as políticas sociais ficam reféns e subordinadas a 

tais prioridades, reduzindo investimentos principalmente nas áreas sociais, gerando impacto 

nas políticas sociais. Estes impactos recaem sobre as estratégias de planejamento urbano e 

regional e na coordenação de políticas públicas, por fim afetam os cidadãos, em maior 

medida, a população de vulnerabilidade. Compreender esta relação e suas consequências se 
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torna importante a fim de fortalecer estratégias de equilíbrio econômico no país para 

garantir a execução das políticas sociais.  

Para Bresser Pereira (2017) em 1994 o Brasil estabilizou a alta inflação inercial 

(indexada) que assolava o país havia 14 anos através de um plano de estabilização 

heterodoxo - o Plano Real - baseado na teoria da inflação inercial. Seria lícito prever que, 

lograda essa grande vitória, os economistas que comandaram o Plano Real manteriam sua 

heterodoxia, agora não mais em relação à teoria da inflação, mas em relação à necessária 

política cambial visando impedir a valorização do real, e o Brasil retomaria o crescimento 

de forma acelerada. Ao invés, o que vimos foi o governo submeter-se à nova lógica 

dominante em Washington e Nova York, e adotar uma política econômica ortodoxa ou 

liberal caracterizada por juros altíssimos e câmbio apreciado. Sem surpresa, o 

desenvolvimento econômico não foi retomado, e o país experimentou duas crises 

financeiras (1999 e 2002) e quase estagnação. Em 2002 Luiz Inácio Lula da Silva, um 

político de esquerda, supostamente desenvolvimentista, foi eleito, mas nos seus oito anos 

de governo ele não propôs qualquer mudança no regime liberal de política econômica; 

apenas aproveitou o boom de commodities para aumentar em termos reais o salário mínimo 

- um aumento de 52%, que teve um bem-vindo efeito distributivo. Nos quatro anos 

seguintes (2011-2014), a presidente Dilma Rousseff tentou voltar ao regime 

desenvolvimentista de política econômica, porém seu governo acabou marcado pela 

irresponsabilidade tanto cambial quanto fiscal, mantendo como cita o autor a economia 

brasileira semi estagnada. 

Apesar do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ter mudado a orientação ortodoxa da 

política econômica de caráter liberal, ele fez mudanças relevantes na área social. Destacam-se a criação do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), do Programa Fome Zero, do Programa Primeiro Emprego e do 

Programa Bolsa Família todos com foco no desenvolvimento inclusivo. 

As linhas mestras do regime de política macroeconômica do governo de Fernando 

Henrique Cardoso (sistemas de metas de inflação, superávits primários e câmbio flutuante) 

foram mantidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo governo 

Lula, verificou-se certa flexibilização da política econômica por meio (1) da adoção de 

medidas voltadas à ampliação do crédito ao consumidor e ao mutuário, (2) do aumento real 

no salário mínimo, (3) da adoção de programas de transferência de renda direta (Programa 
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Bolsa Família), (4) da criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da 

ampliação da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES para estimular o investimento público e privado e (5) das medidas anticíclicas de 

combate à crise internacional a partir de 2009. Os resultados macroeconômicos (setor 

externo, nível de atividade, inflação, emprego e renda e finanças públicas) dos dois 

governos Lula foram melhores do que os de seu antecessor. No período de 2003 a 2010, o 

Brasil atravessou o maior ciclo de crescimento das últimas três décadas. O PIB cresceu 

4,1% ao ano, quase o dobro do observado entre 1980 e 2002 (2,4% ao ano) (TEIXEIRA; 

PINTO, 2012).  

Ao longo da primeira década do século XXI, o Brasil observou uma redução da sua 

desigualdade socioeconômica. Três momentos marcaram o movimento quando este é 

analisado a partir do comportamento da renda corrente das famílias. O primeiro associado 

ao contexto de forte constrangimento econômico ocorrido entre 1999 e 2003, expresso pela 

sustentação dos rendimentos dos estratos inferiores com queda generalizada dos níveis dos 

estratos médios e superiores. O outro ocorrido com a recuperação e o crescimento da 

economia de 2004 a 2008, quando os níveis de rendimento de todos os estratos se elevaram, 

sendo que aqueles dos estratos inferiores mais rapidamente. E, um último, desde 2009, que 

reiterou as características do segundo, mas em uma situação de crise internacional e 

crescimento instável da economia brasileira (DEDECCA, 2015). 

Para Amann e Baer (2012) a taxa média de crescimento anual no período 

compreendido entre 1995-2003 foi de 2,2%, o que é bastante fraco para os padrões 

internacionais. O crescimento substancial ocorreu entre 2004 e 2008, quando a taxa de 

crescimento anual foi de 4,8%. Houve uma quebra em 2009 como resultado da crise 

mundial quando o crescimento foi de -0,6%. No entanto, no crescimento de 2010 saltou 

para 7,5%. Em comparação com as experiências de crescimento de muitos países asiáticos, 

essa não é uma conquista espetacular. No entanto, a aceleração no crescimento ajudou as 

taxas de desemprego a diminuir. Ao final de 2010, o desemprego formal no Brasil atingiu 

um mínimo histórico de 5,7% de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a agência 

estatística nacional.  
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Amann e Baer (2012) apontam ainda que uma característica importante do 

investimento em um país emergente como o Brasil diz respeito à expansão e melhoria da 

infraestrutura e que houve negligência no investimento nesta área. Desde a década de 1990, 

ocorreu um atraso notório na construção e melhoria da rede de transporte e das instalações 

de transporte do país, bem como, algumas áreas industriais importantes foram ameaçadas 

por apagões devido a um atraso substancial na construção de instalações de geração e 

transmissão de eletricidade. Uma lacuna particularmente importante é o setor aeroportuário, 

nele os investimentos muito necessários na construção de pistas e terminais foram retidos. 

Isso representa um verdadeiro desafio dado a crescente demanda interna por viagens aéreas. 

Outra constante na história econômica do Brasil para além das questões de infraestrutura 

tem sido uma alta concentração na distribuição de renda. 

Segundo Giambiagi (2011) nos dois governos do presidente Luiz Inácio “Lula” da 

Silva (2003-2006 e 2007-2010) no campo da economia real, após o efeito inicial da alta dos 

juros em 2003, o PIB teve um crescimento modesto, de apenas 1,1%, porém nos anos 

seguintes a economia brasileira mostrou um dinamismo muito maior. Somente no final de 

2008 o crescimento seria interrompido pela crise mundial, mas retornando com grande 

vigor em 2010. No quinquênio 2004-2008, especificamente, a taxa média de crescimento 

do PIB foi de 4,8%, mas na média dos oito anos 2003-2010, devido às baixas taxas de 2003 

e 2009, ele ficou em 4,0%. Adicionalmente, a inflação esteve sempre no intervalo de 

tolerância definido pelo sistema de metas de inflação e mostrou uma trajetória cadente 

quando se comparam as taxas médias observadas em Governos sucessivos. Ao mesmo 

tempo, o maior otimismo com a evolução futura da economia causou uma intensificação da 

demanda por emprego, gerando uma queda importante das taxas de desemprego, de 12% 

em 2002 para 7% em 2010, acompanhada de uma importante elevação dos níveis de 

formalização da economia. A combinação de aumentos reais do salário mínimo, injeção de 

recursos nos programas sociais — com destaque para o Bolsa Família — e forte 

crescimento do emprego, no contexto de uma economia em crescimento, com inflação 

relativamente baixa e melhora na distribuição de renda, explica a elevada popularidade de 

Lula.  
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Para Neto (2016) posterior ao governo Lula, sua sucessora Dilma Rousseff, filiada 

ao mesmo partido de esquerda, foi destituída do poder presidencial por motivo crime de 

responsabilidade fiscal em 2016, sendo substituída pelo seu vice Michel Temer.  

Para além dos dados estatísticos, fica a pergunta, como podemos chegar ao real 

desenvolvimento econômico?  

 

Historicamente, o agente por excelência do desenvolvimento econômico é a 

nação – é a sociedade nacional dotada de um destino comum que logra controlar 

um território e se dotar de um Estado. O fator principal a determinar o continuado 

bom êxito do desenvolvimento econômico é a existência de uma nação capaz de 

construir um Estado forte ou capaz e de formular uma estratégia nacional de 

desenvolvimento ou de competição com os demais países (BRESSER-PEREIRA, 

2017, p. 3 e 4).  

 

Bresser Pereira (2017) define o desenvolvimento econômico como sendo um 

processo histórico de mudança estrutural ou sofisticação produtiva através da acumulação 

de capital e da incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao 

aumento sustentado da produtividade e da renda per capta, e, em consequência, ao aumento 

sustentado dos salários e dos padrões de consumo médios de uma determinada sociedade. 

Segundo o autor, hoje, a importância do desenvolvimento econômico entre os objetivos 

políticos das sociedades modernas fica evidente pela simples leitura dos jornais. No 

noticiário sobre cada país, observamos que uma grande parte dos esforços de seus 

governantes está voltada para ele. Na competição eleitoral na qual os políticos estão 

permanentemente envolvidos o critério principal de êxito ou fracasso adotado por eles 

mesmos e por seus eleitores é o de sua capacidade de promover o desenvolvimento 

econômico ou a melhoria dos padrões de vida. Nas análises comparativas entre países 

vemos com frequência a observação que este ou aquele país está “ganhando a competição”, 

porque sua economia está crescendo mais rapidamente. 

 

SUBORDINAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POLÍTICA ECONÔMICA 

 

Com a finalidade de pensarmos a relação de subordinação das políticas sociais à 

política econômica contamos com a contribuição de alguns autores, associando estas 
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contribuições a exemplos de impactos orçamentários e medidas legais implementadas que 

sugerem a confirmação desta relação nas particularidades que se apresentam hoje no Brasil 

onde economia, políticas sociais e desenvolvimento regional estão diretamente 

relacionados. 

O processo de desenvolvimento econômico não ocorre de maneira idêntica e 

simultânea em toda a parte. Pelo contrário, é um processo irregular e uma vez iniciado em 

determinados pontos possui a característica de fortalecer áreas mais dinâmicas e que 

apresentam maior potencial de crescimento. Assim, a dinâmica econômica regional torna- 

se objeto de estudo bastante complexo, pelas inter-relações existentes dentro e entre 

diferentes localidades e sua importância para a coesão da economia nacional (LIMA; 

SIMÕES, 2010).  

Por sua vez, a história da construção dos sistemas de proteção social no século XX 

esconde, contudo, enormes distinções entre os modelos efetivamente elaborados em cada 

país, frente a suas respectivas trajetórias, embates políticos e necessidades sociais. Um 

sistema nacional de políticas sociais apresenta complexos esquemas de distribuição e 

redistribuição de renda, aplicando significativas parcelas do produto interno bruto (PIB) em 

ações e programas sociais (CASTRO; RIBEIRO, 2009).  

Para Sposati (2013) as políticas sociais operam com conhecimentos sobre o humano 

em múltiplos sentidos. Envolvem mais força de trabalho humano e conhecimento 

relacional.  A política econômica, por sua vez, pode se abster das relações, mas não dos 

interesses, pois usa cálculos, equações, abstrações ou mediações que a afastam do contato 

humano, embora os indivíduos sejam tocados pelo resultado de suas decisões (claro que 

não se está dando o mesmo estatuto a representantes de lobbies e usuários). 

Segundo Castro e Ribeiro (2009) a orientação para o crescimento econômico com 

inclusão social reinseriu no debate das políticas públicas a preocupação com o 

desenvolvimento e com o planejamento. O que certamente foi determinante para definir o 

modelo adotado pelo governo no enfrentamento da crise econômica é que: se, de um lado, a 

política econômica, particularmente a monetária ainda é ortodoxa, tendo demorado a tomar 

papel mais ativo – somente em 2009 reiniciou-se a trajetória de redução da Selic –, de outro 

lado, as políticas sociais assumiram a dianteira no combate à recessão econômica. Nesse 
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sentido, merecem destaque: i) a confirmação do aumento real do salário mínimo ii) a 

utilização dos instrumentos anticíclicos do seguro-desemprego e iii) a expansão do Bolsa 

Família, que assume a nova meta de atender 13 milhões de famílias. Longe de serem 

questionadas pelo seu impacto de elevação nos gastos, estas ações na área social foram 

desde o início compreendidas e defendidas, no âmbito governamental, como instrumentos 

de superação da crise.  

Para serem bem sucedidos na grande competição não apenas entre empresas, mas 

também entre Estados-nação, processo conhecido como globalização, cada país deve 

possuir sua estratégia nacional de desenvolvimento — a instituição fundamental para 

estimular o investimento e a poupança (BRESSER-PEREIRA; GALA, 2010). 

A relação apontada pelos autores nesta seção entre as políticas sociais e a política 

econômica segue exemplificada segundo informações do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS (2017) no Projeto da Lei Orçamentária Anual - PLOA que estima a receita 

e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, que apresentou como 

proposta orçamentária para o ano de 2018 o valor de R$ 55.218.540.184,00 para programas 

e atividades da Assistência Social tal orçamento representa uma redução de menos 6,52% 

frente à proposta UG FNAS (Aprovada pela Resolução CNAS n° 12/2017) que contava 

com um valor de R$ 59.070.067.715,00. 

Considerando a política econômica do país, se faz necessário um olhar sobre a taxa 

de crescimento do PIB, o IBGE (2018) aponta que em 2017, o PIB (Produto Interno Bruto) 

cresceu 1,0% em relação a 2016, após duas quedas consecutivas, ambas de 3,5%, em 2015 

e 2016. Em 2015 e 2016 passamos por recessão e em 2017 houve um crescimento de 1% 

com a preocupação de reduzir gastos, esta redução de gastos pode ser observada, por 

exemplo, em valores destinados a transferência direta de renda prevista na política de 

assistência social.     

Dados extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal – Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União em consulta temática do Programa Bolsa 

Família no Estado do Paraná apontam que do total destinado pelo Governo Federal no ano 

em transferência de recursos houve uma redução de investimentos conforme informações 

do quadro abaixo: 
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Bolsa Família 

2014 R$ 697.177.161,00 

2015 R$ 684.076.273,00 

2016 R$ 680.974.897,00 

2017 R$ 654.542.533,00 

Fonte: Portal da Transparência/Governo Federal/2018 

 

Uma medida que sugere uma intervenção pensada no contexto econômico 

vivenciado no Brasil em 2016, no início do governo do presidente Michel Temer, diz 

respeito à reestruturação da presidência da República e dos ministérios por intermédio da 

Lei nº 13.341 de 29 de setembro de 2016 que altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 

2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 

11.890, de 24 de dezembro de 2008, e revoga a Medida Provisória no 717, de 16 de março 

de 2016.  (BRASIL, 2016). A exemplo, esta lei determina que fica extinto o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que passa a compor o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome com sua nova nomenclatura e organização em: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, porém a redução de ministérios e altos cargos no 

governo por si só não garante qualidade na gestão, pode inicialmente representar uma 

redução orçamentária, mas está longe de representar a solução para os problemas 

econômicos e sociais enfrentados pelo país.  

Outra medida reside na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 que foi 

convertida em emenda constitucional e representou uma intervenção significativa nas 

questões orçamentárias do país pelo impacto em políticas sociais e tempo de vigência. 

Segundo Brasil (2016) a modificação na Constituição Federal dela decorrente se deu 

através da emenda constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016 que altera o ato das 

disposições constitucionais transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 

providências. O Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União vigorará por vinte exercícios financeiros. Ficam estabelecidos, para cada 

exercício, limites individualizados para as despesas primárias. O artigo 107 que estabelece, 
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para cada exercício, os limites individualizados para as despesas primárias indica em 2017, 

a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais 

operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos 

por cento) e para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício 

imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. 

O governo de Temer procurou estabilizar a macroeconomia com orientação 

ortodoxa (liberal), reduzindo taxa de juros, mantendo o sistema de metas de inflação para 

controle da inflação, e o câmbio flexível, mas propôs um forte corte orçamento público por 

motivo do déficit e dívida pública com redução orçamentária na área social e reajuste 

orçamentário conforme variação da inflação.  

Um cenário de instabilidade e de falta de confiança passou a vigorar no país, fato 

que reflete negativamente no mercado e na política macroeconômica. Ao apontarmos no 

texto a proposta orçamentária 2018 para Assistência Social divulgada pelo CNAS, os dados 

de investimento no programa Bolsa Família que confirmam uma redução orçamentária, a 

lei que reestrutura a Presidência da República e seus Ministérios, a emenda constitucional 

que institui um Novo Regime Fiscal que passa a vigorar por vinte exercícios financeiros, o 

desemprego no país, a dívida pública federal e a flutuação do PIB apontamos situações nas 

quais observamos o impacto da política econômica sobre as políticas sociais.  

Segundo Medeiros (2015) a temática gasto social é frequentemente discutida na 

sociedade brasileira, especialmente em momentos de retração econômica e dificuldades 

fiscais. Questionamentos surgem a respeito da eficiência, eficácia e efetividade dos 

programas de governo e dos valores dispendidos com as rubricas em geral, não apenas as 

consideradas de cunho social. Contudo, a complexidade do arcabouço orçamentário 

brasileiro dificulta uma visão global sobre a composição do gasto público e a análise do 

significado econômico de tais dispêndios.  

O desafio que se instala sobre o contexto apresentado no artigo reside inicialmente 

na compreensão da subordinação existente entre as políticas sociais e a política econômica 

vigente no país, para na sequência, pensar que a coordenação destas políticas pode implicar 



 

1786 

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

na proposição de financiamentos adequados que considerem a repercussão do trabalho do 

Estado e do agente público no território buscando estabelecer efeitos regionais que 

favoreçam o desenvolvimento territorial e a redução de áreas marginalizadas e 

desigualdades sociais, um dos objetivos da Política Nacional da Assistência Social - PNAS 

destacada no presente trabalho. Ao discutirmos a subordinação das políticas sociais à 

econômica e as implicações decorrentes desta relação que sugerem gerar impacto no 

desenvolvimento territorial regional vale considerar que mesmo em períodos de problemas 

nos indicadores macroeconômicos, o governo nunca deveria parar de investir nos aspectos 

sociais, pois com isto ele se nega a olhar para o futuro. 

  

CONCLUSÃO  

 

O artigo realizou uma discussão sobre o forte debate existente no país referente à 

subordinação das políticas sociais à política econômica. A repercussão no território, em 

especial nos territórios de maior vulnerabilidade social e seus efeitos regionais na 

associação com possíveis ganhos ou perdas econômicas e a garantia de políticas sociais de 

qualidade prestadas aos cidadãos também foi um motivo de atenção. 

Cabe refletir sobre a ligação das políticas sociais e econômicas com os governos 

vigentes, fator que pode favorecer a compreensão da tomada de decisão orçamentária 

conforme ideologias e diretrizes políticas partidárias que sugerem determinados caminhos a 

seguir. Quando um país não tem autonomia econômica, com desequilíbrio nas contas 

públicas, se estabelece uma situação não favorável e se faz uma série de opções 

econômicas: cambial, fiscal e monetária que conduzem a uma série de medidas, algumas 

elencadas neste estudo, incluindo cortes com gastos sociais. 

A problemática regional, por sua vez, pensada através de planejamento territorial 

em prol da implementação local é conduzida por uma estratégia nacional de 

desenvolvimento que envolve as diretrizes políticas e econômicas do país. Os obstáculos a 

serem superados para uma repercussão positiva no território são demasiadamente intensos. 

Fica a pergunta: qual seria o impulso necessário ao Brasil para crescer com efeitos 

regionais profícuos e sustentáveis? 
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