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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A problemática ambiental atinge todas as camadas da
sociedade e espaços diferenciados. Neste artigo,
nossa discussão tem como foco a Economia Verde
que reitera novas ideias na promoção da economia,
no desenvolvimento sustentável e inclusão social,
Almeida (2012). Ela servirá como norteadora para

promover a sustentabilidade socioambiental dos
feirantes dos mercados públicos da região
metropolitana de Recife. Propondo uma reflexão
sobre esse modelo econômico em contraposição a
economia capitalista, como medida mitigadora dos
impactos
ambientais
neste
espaço.

PALAVRAS‐CHAVE: Economia Verde, Educação, Mercado Público.

A GREEN ECONOMY FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF PUBLIC MARKET FAIRGROUND
OF METROPOLITAN AREA RECIFE‐ PE.
ABSTRACT
In recent years, concern about the environment
has become very important factor in the modern world.
The environmental issue affects all layers of society and
different spaces. In this paper, our discussion focuses on
the Green Economy as the guideline for the
environmental sustainability of the tradesmen of the
public markets in the metropolitan region of Recife.

KEY‐WORDS: Green Economy, Education, Public Market.

Offers an analysis of this economic model as
opposed to the capitalist economy, as mitigation
measure environmental impacts in this space.

A ECONOMIA VERDE PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DOS FEIRANTES DOS
MERCADOS PÚBLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – PE.
INTRODUÇÃO
O crescimento econômico do Recife vem avançado, sobretudo, com o aumento do seu PIB
– Produto Interno Bruto, IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (2013) atribuído ao
setor de serviços. Passos et al., (1998) destaca que o crescimento econômico trata do resultado
do aumento produtivo agregado, adicionado a quantidade de um ou mais fatores da produção
empregada, bem como alocar os recursos entre setores, promovendo progresso e mudança
tecnológica.
Neste cenário, os mercados públicos também geram serviços, renda e emprego,
adicionando e favorecendo a economia do Estado. “Dimensão Econômica é uma das bases de
motivação da agregação de esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção,
beneficiamento, crédito, comercialização e consumo”. MTE ‐ Ministério de Trabalho e Emprego
(2007),
No entanto, esses espaços tem potencial significativo para contribuir com a degradação
ambiental, essencialmente, pela capacidade dos resíduos gerados. Com isso, far‐se‐á necessário
reflexionar sobre esse ambiente, sobretudo, pelo seu valor histórico na sociedade. Pintaudi
(2006) sugere que o estudo dos mercados públicos nos remete a reflexão sobre sua origem,
considerando a definição do seu valor para a sociedade em cada momento, para a autora os
mercados é um dos constituintes que marcam a separação do homem e a natureza.
Neste contexto, este trabalho de pesquisa consiste em um estudo sobre os limites e
possibilidades da prática da Economia Verde nos mercados públicos, além de verificar suas
relações com a economia capitalista, propondo ações de educação ambiental cuja finalidade é o
de mitigar os impactos negativos ao meio ambiente, tendo como estudo de caso o mercado
público de Casa Amarela em Recife ‐ PE.
MATERIAL E MÉTODO
Caracterização da área
O Mercado de Casa Amarela foi inaugurado em 1930, localizado na Estrada do Arraial,
tendo 134 boxes, desmembrados 100 no principal (figura 01) e 34 no anexo‐I (figura 02), 71
feirantes sendo 56 no principal e 15 no anexo‐I, dois gestores e subdividido pelos segmentos de:
açougues, peixarias, armarinhos, ervas, flores, artesanatos, consertos de relógios e sapatos,
dentro outros. Os primeiros mercados públicos do Brasil tiveram origem juntamente com o início
das cidades, onde o produtor rural se deslocava até os aglomerados urbanos a fim de vender
suas mercadorias para aqueles que não o produziam, Pintaudi (2006). Os Mercados públicos do
Recife fazem parte da sua identidade, revelando o caráter de sua gente, seus hábitos, costumes,
sua cultura e conferindo‐lhe tradição.

Figuras 01 e 02: Vista dos Mercado Principal e Anexo‐I de Casa Amarela – PE.

Fonte: Silva, 2014.

METODOLOGIA
Os dados apresentados nesta pesquisa foram oriundos de enquetes por questionários
realizados com 24 permissionários do Mercado Público de Casa Amarela representando um
percentual de 44% dos boxes existentes no ano de 2013, abordando questões relacionadas aos
dados de identificação dos sujeitos, problemas ambientais, Economia Verde e Capitalista.
Após esse levantamento fora feito 3 oficinas (figuras 03, 04 e 05) com a participação dos
permissionários e a sociedade, a primeira e a segunda dentro do mercado, a terceira na escola
que estadual que funciona ao lado do mercado. A primeira a confecção de carteiras e portas
retratos com a utilização de caixas de leite, papelão, retalhos e cola; a segunda exposição e
degustação de alimentos preparados com cascas de frutas e verduras; a terceira um fórum para a
construção da agenda21 voltada para o mercado de Casa Amarela, tendo nesse momento um
bunner explicativo sobre as propostas da economia verde.

Figuras 01, 02 e 03: Oficinas e fórum realizados no mercado de Casa Amarela – PE.

Fonte: Silva, 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando que o nível de escolarização dos sujeitos é importante para
entendimento de uma nova proposta econômica, o questionário buscou identificar o grau escolar
dos permissionários (gráfico 01), os dados coletados revelam que 56% dos entrevistados tem
ensino médio completo, 5% ingressaram na universidade e 1% possui pós‐graduação. Apesar de
2% ser analfabeto, quantitativo insignificante para explanação teórica dos objetivos da economia
verde, ademais ressalta que esses sujeitos tem muito a contribuir com práticas sustentáveis no
mercado, sobretudo, pelo seu conhecimento empírico. Os processos educativos são consolidados
através de uma postura autônoma e emancipatória dos sujeitos envolvidos – educadores e
educandos – com a intenção de superar os riscos que prolonguem ou agravem a submissão e a
dominação cultural. (ADAMS, 2010).
Gráfico 01: Mostra grau de escolaridade dos permissionários no mercado de Casa
Amarela – PE.

Fonte: Silva, 2014.

No mercado estudado, há grande variedade de produtos comercializados (gráfico 02),
sobretudo, alimentos, 29% dos boxes são destinados a restaurantes e bares, 15% peixarias e
açougues, 3% a frios, 6% a ervas e 3% produtos para sorvetes e bomboniere, perfazendo um total
de 56% que manipulam direta ou indiretamente alimentos, o que caso os resíduos gerados por
essa atividade não tenham destino correto, podem favorecer o agravamento dos problemas
ambientais. Pontua‐se também que o lixo advindo dos bares e açougues são jogados, sem
separação, no contêiner da feira ao lado. Leal (2012) destaca que um dos objetivos dos mercados

públicos é o de acolher pessoas com o propósito de comercializar e consumir produtos que neles
são oferecidos, constituindo‐se assim, em vários nichos de mercados atraindo diferentes grupos
sociais.
Gráfico 02: Divisão dos boxes por segmentos comercializados no mercado.

Fonte: Silva, 2014 adaptado Administração do Mercado de Casa Amarela.

No que se refere aos problemas ambientais existentes no mercado, 92% dos
entrevistados apontaram que algumas ações praticadas no Mercado poderiam mitigar efeitos
negativos constitutivos da degradação ambiental, essencialmente, os resíduos sólidos,
consumação de energia e água, considerando que este é um local de grande fluxo de pessoas
com comprometimentos sociais diversos, influenciados por sua cultura e projeto de sociedade.
Leff (1998) enfatiza que a sustentabilidade ambiental surge como respostas às consequências da
modernização e um meio de construção da racionalidade produtiva, trata‐se de se apropriar da
natureza de forma que se racionalize os meios produtivos, alargando as fronteiras da ordem
econômica‐ ecológica globalizada. O questionário apontou em percentual (gráfico 03) que ações
os permissionários estão dispostos a fazer para contribuir com o meio ambiente.

Gráfico 03: Ações que os permissionários estão dispostos a executar com o objetivo de
melhorar a questão ambiental no mercado.

Silva, 2014.

No universo pesquisado se constatou, pela aplicação dos questionários, que apenas 16%
dos permissionários ouviram falar em economia verde, destacaram ainda conhecer algumas
características dessa economia, como por exemplo a promoção do desenvolvimento ambiental
aliado a economia. No entanto, ressaltaram que algumas informações em 2012, quando ocorreu
no Brasil a Rio+20, onde a mídia teve papel crucial para divulgar algumas propostas desse modelo
econômico. A Revista Acadêmica, 2009 destaca que a Economia Verde surge em contraposição a
Economia Capitalista, cujo objetivo é o de articular diversos instrumentos e práticas econômicas
capazes de centralizar as questões sociais e ambientais. Isto é, incorporar a economia aos
processos de análises de decisão adotados por consumidores, empresas, governos e demais
atores sociais. Acrescentando também Abromovay, 2012 que Economia Verde tem como
premissa aumentar a eficiência dos recursos empregados nos modos de produção, reduzir as
desigualdades socais e mitigar o uso dos recursos naturais. Isto quer dizer que ela garante a
reprodução saudável do meio ambiente e apoia o desenvolvimento social despertando em todos
agentes envolvidos a dependência do meio ambiente.
Para fomento da pesquisa, inquiriu‐se junto aos permissionários pelo levantamento dos
questionários, que agregados o governo deve priorizar em investimentos para que possa mitigar
as consequências dos efeitos negativos ao meio ambiente, 45% apontaram em educação, 25%
em saúde, 18% em segurança e 12% em lazer (gráfico 04). Ou seja, os permissionários acreditam
que a educação é um dos agentes de sensibilização da problemática ambiental no mercado, mas
ressaltaram implementos em qualidade educacional.

Gráfico 04: Visualiza‐se a prioridade de investimentos do governo, na opinião dos
permissionários do mercado de Casa Amarela – PE.

Fonte: Silva, 2014.

De acordo com Freire, 1999 Somos sujeitos inacabados, isto quer dizer, a aprendizagem
requer um processo permanente de busca; na experiência educativa respeitar a natureza é
fundamental, bem como seus limites, conscientizar a população é ponto de partida, fazendo, o
aprendizado não é para nos adaptar, mas de mudar a realidade, intervindo e recriando os
processos pedagógicos cotidianamente.
CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, constatamos que o mercado de Casa Amarela tem grande
expressividade comercial na região, favorecendo também o aumento do PIB – Produto Interno
Bruto da região. A quantidade de permissionários, diversidade de produtos ofertados, o
contexto histórico e cultural desses espaços, remete a reflexão de quê uma economia que
promove a sustentabilidade ambiental pode ser aliada no mercado, beneficiando a economia e o
meio ambiente.
Neste cenário, a economia verde sendo um modelo econômico com práticas voltadas à
equidade social, e conscientizando da sociedade quanto a utilização dos recursos naturais teria
grande contribuição para o resgate histórico destes espaços colaborando com seu crescimento e
desenvolvendo de forma sustentável. Outrossim, identificou‐se na pesquisa realizada que por os
permissionários estão dispostos a disseminar práticas sustentáveis incorporada a economia
verde. Porém, para implantação desse modelo econômico, é essencial, a participação e apoio dos
órgãos públicos, gestores e sociedade, promovendo uma discussão mais ampla sobre seus
fundamentos, benefícios e possibilidades, através de um processo de educação continuada,

elaboração de materiais pedagógicos e oficinas sobre o tema, com abrangência interdisciplinar,
permitindo com isso a atuação de outras áreas do conhecimento nas resoluções dos problemas
ambientais e sustentabilidades socioambientais dos negócios empreendidos.
Diante do exposto, considerando que a maioria dos perimissionários tem um grau de
escolaridade relevante, a educação ambiental é uma das ferramentas que pode despertar o
processo de reflexão e racionalização de práticas ambientais insustentáveis, neste sentido, ela
deve aplicada, para impulsionar o desenvolvimento econômico e objetivas a mitigação dos
impactos negativos ao meio ambiente menores impactos.
De acordo com a divisão dos segmentos a maioria dos i trabalha com alimentos, sugerem‐
se que os órgãos responsáveis pela gestão dos mercados públicos firmem convênios com
instituições privadas e universidades, visando orientá‐los a cerca da produção de lixo diária e sua
separação. Observo‐se ainda com os registros fotográficos problemas relacionados a ordenação
dos boxes, os permissionários utilizam os corredores para expor mercadorias, e os bares
espalham mesas para servir os clientes, isso impede a mobilidade e favorece a poluição visual do
ambiente, aludindo‐se a participação do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas quanto orientação da ordenação dos boxes.
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RESUMO
A educação apresenta‐se atualmente como um
mecanismo essencial para se alcançar uma sociedade
mais justa, com equidade e justiça social. Nesse sentido,
objetiva‐se no presente trabalho analisar a relação entre
os níveis de educação e o desempenho econômico das
famílias rurais do Vale do Juruá‐Acre. Utiliza‐se a
metodologia do projeto de pesquisa Análise
Socioeconômica dos Sistemas de Produção Familiar no
Estado do Acre (ASPF), desenvolvido pelo Centro de
Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA), da
Universidade Federal do Acre (UFAC), a partir de

indicadores de resultado econômico, como renda bruta,
índice de eficiência econômica, entre outros. Os
resultados indicam que no Vale do Juruá o desempenho
econômico tem uma baixa correlação com a
escolaridade das famílias.

PALAVRAS‐CHAVE: Desempenho econômico, Educação, Agricultura familiar, Acre.

RELATION BETWEEN EDUCATIONAL LEVEL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF PRODUCTION
FAMILY RURAL VALE JURUÁ‐ACRE
ABSTRACT
Education presents itself today as a key to achieving a
fairer society with equity and social justice mechanism.
In this sense, the objective of this work was to analyze
the relationship between levels of education and
economic performance of rural households Valley Juruá‐
Acre. Uses the methodology of the research
Socioeconomic Analysis of Family Production Systems in

Acre (ASPF) project, developed by the Center for Applied
Social and Legal Sciences (CCJSA), the Federal University
of Acre (UFAC), from indicators economic income as
gross income, economic efficiency rate, among others.
The results indicate that the Juruá Valley's economic
performance has a low correlation with schooling
families.

KEY‐WORDS: Economic performance, Education, Family farm, Acre.

RELAÇÃO ENTRE NÍVEL EDUCACIONAL E DESEMPENHO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO
FAMILIAR RURAL DO VALE DO JURUÁ‐ACRE

INTRODUÇÃO
Conforme Silva (2004), o modelo de desenvolvimento implementado no Brasil, baseado no
latifúndio e na predominância da produção extrativista e agrícola voltada para a exportação,
contribuiu significativamente para a formação de uma sociedade totalmente desigual no tocante
à educação. Isso se dava pelo fato de que nessa formação social a educação ficava condicionada
somente à grande elite agrária, não se demandando para tanto, uma qualificação da força de
trabalho das camadas populares por parte das elites.
Dessa forma, mesmo o Brasil sendo um país de origem agrária e que mantém até o presente
momento forte dependência das atividades agropecuárias na composição da riqueza nacional, a
dinâmica urbana passou a ser determinante na implementação de políticas públicas voltadas
para o meio rural, tanto sociais quanto econômicas, sendo influenciadas diretamente pela
necessidade de responder às demandas emergentes da vida na cidade (SILVA e FIGUEIRA, 2012;
BLAKA, 2010). No que se refere às políticas educacionais, Prazeres e Souza do Carmo (2012, p.
384) afirmam que estas “[...] têm sido direcionadas somente para atender à demanda do sistema
produtivo, seguindo assim na contramão de um processo educativo realmente inclusivo”, o que
contribuiu para que a população do campo, sempre em segundo plano, convivesse décadas de
defasagens e abandono educacionais em todos os níveis e modalidades de ensino.
No entanto, segundo Nogueira e García (2009) a partir da década de 1990, a educação do campo
tem avançado substancialmente devido, principalmente, às reivindicações das famílias
trabalhadoras no campo para a construção de escolas nos acampamentos de luta pela terra e
assentamentos rurais de reforma agrária, tendo em vista o reconhecimento da influência
desempenhada pela educação na qualidade de vida das pessoas, afetando positivamente o nível
de produtividade e renda do trabalho no meio rural.
Diante disso, objetiva‐se no presente trabalho analisar o nível educacional das famílias rurais do
Vale do Juruá‐Acre.
A pesquisa encontra‐se estruturada da seguinte forma: no primeiro tópico são apresentados
aspectos introdutórios a respeito do tema estudado. Logo em seguida são apresentados os
procedimentos metodológicos dessa pesquisa, que no caso particular será utilizada a
metodologia do projeto Análise Socioeconômica dos Sistemas de Produção Familiar Rural no
Estado do Acre (ASPF), que utiliza medidas e indicadores de resultado econômico que avaliam a
evolução do desempenho econômico da produção familiar. Já no terceiro são mostrados os
resultados e discussões da pesquisa. E por fim, serão descritas as conclusões na parte final.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo tem como objeto a produção familiar rural, sendo que a presente análise
consiste em analisar a relação entre a educação e a renda das famílias rurais do Vale do Juruá,
Estado do Acre.

O Vale do Juruá é formado pelas regionais do Juruá e Tarauacá/Envira, agregando oito
municípios, quais sejam: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter,
Rodrigues Alves, Feijó, Jordão e Tarauacá.
Para fazer a avaliação socioeconômica da produção familiar rural no estado do Acre, trabalha‐se
com uma metodologia adequada e específica a cada tipo de produção, sendo consolidada na
última década, no bojo do projeto “Análise Socioeconômica de Sistemas de Produção Familiar
Rural no Estado do Acre”, denominado de ASPF1.
O projeto ASPF realizou um primeiro diagnóstico sobre a produção familiar no período de
1996/1997, no Vale do Acre, e entre 1999/2001, no Vale do Juruá. Atualmente, se está em amplo
processo de disseminação e, claro, publicação dos resultados da reaplicação da pesquisa nas
duas regiões pesquisadas, referentes aos períodos de 2005/2006 (Vale do Acre) e 2006/2007
(Vale do Juruá).
Assim, para a consecução dos objetivos da pesquisa, buscar‐se‐á trabalhar a metodologia a partir
de indicadores e índices socioeconômicos que, por um lado, levem em consideração as
peculiaridades da região de estudo e, por outro, sirvam como parâmetros para relacionar as
diversas regiões e determinadas formas de organização produtiva dos produtos comercializados,
comparando‐as entre si e indicando as prioridades de atuação para um efetivo desenvolvimento
socioeconômico sustentável.
Utilizar‐se‐á como referência para o levantamento das informações, o calendário agrícola da
região, definido conjuntamente com as próprias comunidades estudadas, que se refere ao
período de maio de um ano a abril do ano seguinte, englobando o conjunto de atividades
econômicas produtivas das famílias.
No projeto ASPF foram construídos vários indicadores para a avaliação econômica e educacional
da produção familiar rural no Acre, que vão desde os tradicionais até os que somente se aplicam
à produção familiar rural. Para tanto, trabalha‐se com medidas de resultado econômico e
educacional, que são indicadores/índices que, dados os custos de produção, permitem medir o
desempenho econômico do sistema de produção.
Os principais indicadores econômicos que serão utilizados para se mensurar o impacto da
educação no desempenho econômicos das famílias são sucintamente descritos a seguir:
1) Renda Bruta (RB) ‐ indicador de escala de produção.

(1)
2) Renda Bruta Total (RBT) ‐ resultado do somatório da Renda Bruta (RB) da
produção com a renda oriunda das transferências de renda e do assalariamento fora
da UPF.
(2)
3) Margem Bruta Familiar (MBF) ‐ valor monetário disponível para a família.
(3)
1

Cf. http://aspf.wordpress.com/

4) Autoconsumo (AC) – Bem produzido e consumido pela própria família.

(4)
5) Índice de Eficiência Econômica (IEE) ‐ indicador de benefício/custo
(5)
6) MBF/Qh/d ‐ índice de remuneração da mão de obra familiar que demonstra a
produtividade do trabalho.
7) Nível de Vida ‐ o valor que determina o padrão de vida da famíli
(6)
8) MBF/RB – valor que a unidade de produção tornará disponível para a família por
cada unidade de valor produzido.
9) Linha de Dependência do Mercado (LDM) ‐ valores gastos com bens e serviços de
consumo no mercado.
10) Indicadores de escolaridade: AT – Analfabeto Total; EFI – Fundamental Incompleto
Total; EFC – Fundamental Completo; EM_D+ ‐ Escolaridade a partir do ensino médio

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os benefícios individuais apresentados pela educação são relativamente conhecidos, sendo
fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico de um país ou região, via
aumento da produtividade do trabalho. Este aumento torna‐se importante quando
acompanhado de aumento de salário, de modo que irá influenciar em acréscimos no nível de
vida, não só por intermédio da pobreza, mas pela melhoria das condições de saúde das famílias,
o que acabando gerando um aumento da expectativa de vida ao nascer.
Dessa forma, na região do Vale do Juruá, constata‐se um grande número de crianças na faixa
etária de 7 a 12 anos frequentando a escola. Observa‐se ainda, que 40% dos jovens tem presença
escolar, mesmo havendo uma relevante discrepância escolar, pois a maioria dos jovens deveria
estar cursando o ensino médio. (ver figura 1).

Figura 1 ‐ Educação formal por faixa etária, Vale do Juruá, 2006‐2007, Acre –Brasil
Fonte: Maciel (2011).
Apesar disso, há que se destacar uma presença bastante significativa de adultos analfabetos,
representando cerca de 28% desta população. Pode‐se afirmar que o analfabetismo nessa região
é decorrente das dificuldades enfrentadas pela população em frequentar um estabelecimento de
ensino em virtude das distâncias que separaram a população rural das escolas, impedindo um
aumento da escolaridade das famílias que moram na zona rural. Isso se torna recorrente pelo
fato de que na maioria das vezes nas localidades rurais não existe escolas suficientes ou
compatíveis com o nível de escolaridade alcançado pelos jovens e crianças, tendo como possível
opção o deslocamento para outras localidades ou até mesmo para os centros urbanos, quando a
família dispõe de condições para tanto, o que não é o caso para muitas delas.
Pode‐se afirmar que o analfabetismo nessa região é decorrente das dificuldades enfrentadas pela
população em frequentar um estabelecimento de ensino em virtude das distâncias que
separaram a população rural das escolas, impedindo um aumento da escolaridade das famílias
que moram na zona rural. Isso se torna recorrente pelo fato de que na maioria das vezes nas
localidades rurais não existe escolas suficientes ou compatíveis com o nível de escolaridade
alcançado pelos jovens e crianças, tendo como possível opção o deslocamento para outras
localidades ou até mesmo para os centros urbanos, quando a família dispõe de condições para
tanto, o que não é o caso para muitas delas.
Assim, o investimento na educação no Vale do Juruá implicaria na redução da pobreza no campo,
o que contribuiria sobremaneira para o desenvolvimento das capacidades e oportunidades das
populações, bem como para o processo de produção e de criação de riqueza no ambiente rural,
onde as desigualdades sociais são tão mais acentuadas. Nesse sentido, pode‐se destacar que a
educação dos chefes familiares, conforme figura 2, influencia significativamente o nível
educacional e qualificação dos demais membros familiares.

Figura 2 ‐ Níveis de Escolaridade do chefe de família no Vale do Juruá no período 2006/2007,
Acre, Brasil
Obs.: AT - Analfabeto Total; EFI – Fundamental Incompleto Total; EFC – Fundamental
Completo; EM_D+ - Escolaridade a partir do ensino médio.
Fonte: ASPF (2013).
De acordo com a figura 2, que apresenta os níveis de escolaridade dos chefes de famílias no Vale
do Juruá, nota‐se que a maior parte dos proprietários das unidades produtivas nessas regiões é
composta por analfabetos totais (analfabeto + analfabeto funcional) ou apresentam ensino
fundamental incompleto, especialmente com ensino das primeiras quatro séries iniciais,
significando que os trabalhadores dessa localidade se dedicam a atividades que não exigem um
elevado nível de escolaridade para a sua realização.
Nesse sentido, o baixo nível educacional dos chefes familiares, acaba se refletindo no baixo nível
de renda das famílias, o que acaba levando os jovens a trabalhar mais cedo, afastando‐os da
escola, ou dificultando sobremaneira o processo de aprendizagem dos que conseguem
frequentá‐la. Disso resulta o comprometimento das qualificações de amplos segmentos da classe
trabalhadora. Esses jovens, quando se inserem no mercado de trabalho, são capazes apenas de
realizar trabalho simples. Além disso, as famílias situadas nas faixas de pobreza têm enormes
dificuldades de formar e até de proteger seus filhos, embora seja exatamente sobre elas que
recai a maior responsabilidade pela sua formação, já que as políticas sociais do Estado ainda são
precárias e os sistemas de ensino têm se mostrado ineficientes para esses segmentos mais
pobres da população.
A escolaridade no Vale do Juruá é marcada pela defasagem escolar, demandando ação
governamental eficiente no sentido de superar tal defasagem, principalmente entre crianças e
adolescentes, pois é justamente nessa fase em que se acumula capital humano, para que nas
faixas etárias subsequentes de suas vidas tenham na educação, uma ferramenta essencial para a
melhoria de vida da família, contribuindo para uma diminuição das desigualdades nacionais e

regionais, de modo que os recursos econômicos do país estarão distribuídos de forma mais
igualitária entre a população.
Para se verificar a relação existente entre o desempenho econômico das famílias e o nível de
escolaridade dos proprietários das unidades de produção familiar dos Vales do Acre e Juruá,
fazendo‐se um comparativo entre as duas regiões, serão utilizadas medidas de desempenho
econômico que são índices que permitem medir a performance dos indicadores de produção das
unidades produtivas.
Na região do Vale do Juruá, segundo o figura 3, percebe‐se de forma geral, entre os 93% (ver
figura 2) dos chefes de famílias, quanto maior o nível de escolaridade maior foi o nível de renda
auferida pela população.

Gráfico 3 ‐ Desempenho Econômico por nível de escolaridade da produção familiar rural, Vale
do Juruá, 2006‐2007, Acre – Brasil
Obs.: Valores medianos por UPF, atualizados pelo INPC Março de 2012. AT – Analfabeto Total;
EFI – Fundamental Incompleto Total; EFC – Fundamental Completo; EM_D+ - Escolaridade a
partir do ensino médio. RB = Renda Bruta; RBT=Renda Bruta Total; MBF=Margem Bruta
Familiar; LDM=Linha de Dependência do Mercado; AC=Autoconsumo; NV=Nível de Vida;
SM=Salário Mínimo.
Fonte: ASPF (2013).
Cabe observar que a parcela de produtores com o nível educacional mais elevado dessa regional,
que apresentou menores rendas brutas geradas, provavelmente trabalharam menos nas
atividades produtivas, visto que alguns destes atuam como professores, agentes de saúde etc.,
na comunidade. Não obstante, levando‐se em comparação com o salário mínimo vigente no
Brasil em 20132 nota‐se que todos os produtores dessa região, independentemente do nível
educacional, apresentam desempenho econômico abaixo desse valor, tido como o mínimo
necessário para atender às necessidades vitais básicas como moradia, alimentação, educação,
saúde, vestuário, higiene, etc.
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O salário mínimo vigente no Brasil em 2013 é de R$ 678,00.

Infere‐se a partir desses dados, que na região do Vale do Juruá a educação desempenha pouca
ou nenhuma influência no desempenho econômico das famílias, sendo que outras variáveis
como infraestrutura, acesso ao mercado (ausência de demanda), tecnologia, acesso a crédito
etc., são determinantes para explicarem em grande parte o desempenho das famílias no
processo produtivo.
Outro ponto a se destacar, na figura 3, refere‐se a linha de dependência do mercado (LDM) dessa
região. Percebe‐se que esse indicador, independentemente do nível de escolaridade, encontra‐se
totalmente superior aos demais indicadores, sobretudo da renda bruta gerada. Isso demonstra
uma situação de dificuldade de viabilização das unidades produtivas, nas quais de forma geral
não se alcançou uma renda suficientemente necessária para custear as despesas no mercado.
Os baixos rendimentos levam as famílias a buscarem outros rendimentos fora da unidade
produtiva. Por um lado, tem‐se as transferências governamentais que se tornam primordiais para
a manutenção das famílias, auxiliando no aumento dos rendimentos recebidos, como se pode
perceber, na figura 3, a Renda Bruta Total (RBT), cujo resultado eleva os rendimentos próximo ao
salário mínimo mensal.
Conforme a figura 4, alternativa aos baixos rendimentos produtivos, o assalariamento fora da
unidade produtiva apresenta‐se como válvula de escape para os produtores de forma geral, pois
verifica‐se que a diária de R$ 30,00 paga por um dia de trabalho nessa região é totalmente
superior aos retornos obtidos com o desenvolvimento da produção dentro da unidade produtiva,
independentemente no nível de escolaridade da familiar. Contudo, dada às características da
região, a oferta de trabalho é pequena em virtude do contingente de pessoas dispostas a
assalariar‐se.

Gráfico 4 ‐ Análise da relação MBF/Qh/d e o nível educacional, Vale do Juruá, 2006‐2007, Acre
– Brasil
Obs.: Valores medianos por UPF, atualizados pelo INPC Março de 2012. AT – Analfabeto Total;
EFI – Fundamental Incompleto Total; EFC – Fundamental Completo; EM_D+ - Escolaridade a
partir do ensino médio. RB = Renda Bruta; RBT=Renda Bruta Total; MBF=Margem Bruta
Familiar; LDM=Linha de Dependência do Mercado; AC=Autoconsumo; NV=Nível de Vida;
SM=Salário Mínimo.
Fonte: ASPF (2013).

Assim, o acesso à educação de qualidade e equânime para todos, sobretudo no meio rural, torna‐
se premente de forma que contribui para o aumento do nível de produtividade e renda do
trabalho, pois embora o efeito do capital humano na desigualdade de renda agrícola seja menor
do que do capital físico, um crescimento substancial da escolaridade média dos agricultores é
condição importante para que sua renda média possa subir e se aproximar da dos demais setores
de atividade, o que implica em melhores condições de vida da população.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados da pesquisa, verificou‐se que a escolaridade exerce pouca influência
sobre o desempenho econômico das famílias do Vale do Juruá, sendo que outras variáveis como
infraestrutura, dificuldades de acesso ao mercado, tecnologia, acesso ao crédito, entre outros,
são preponderantes para um melhor ou pior desempenho da unidade de produção. Tal
afirmação pode ser corroborada pelo fato de que a renda bruta gerada na região, de forma geral,
encontra‐se abaixo do salário mínimo vigente no país, tido por base o ano de 2012. Ou seja,
muito aquém da satisfação das necessidades das famílias. Mas, vale notar que, mesmos com
baixos rendimentos, entre a maior parte da população, quem tem ensino fundamental
incompleto obteve rendimentos superiores aos analfabetos.
Certamente, só a existência de um nível de ensino básico de qualidade, frequentado pelo
maior número possível de alunos, permite um nível de ensino subsequente (secundário e
terciário/universitário) mais elevado. Assim, a implementação de políticas públicas voltadas ao
ambiente rural, torna‐se importante reorientar a educação existente em direção a outras
questões como a sustentabilidade, até como forma de aquisição de competências individuais e
sociais que tenham em conta os interesses das gerações futuras. Em particular, o
desenvolvimento do treino na realização de determinadas tarefas pode ser uma faceta a
evidenciar. Aumentar os níveis de compreensão e consciência pública em relação ao papel
fundamental da educação torna‐se premente para que se possa alcançar uma sociedade onde as
desigualdades sociais sejam superadas.
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RESUMO
Esta pesquisa foi desenvolvida com o foco
principal de identificar as potenciais áreas produtivas de
comunidades rurais do município de Codó‐MA, para que
futuramente estas áreas possam obter registros de
indicações geográficas. A área estudada compreende a
comunidade rural Barro Vermelho, situada no município
de Codó – MA. O estudo abrange a comunidade com
potencial produtivo de caráter exclusivo da região que, a
partir de futuras Indicações permitirão a agregação de
valor econômico promovendo o desenvolvimento

sustentável. Em seu contexto mais simples e inteligível
uma Indicação Geográfica é um referencial utilizado em
produtos que apresentam uma origem geográfica
específica e que possuem qualidades e reputação
vinculadas ao local de onde foram originados. Na
Comunidade Barro Vermelho, de Codó‐MA, foi
identificado um potencial produtivo que poderá
futuramente obter registro para uma indicação
geográfica: o azeite de coco babaçu (Orbignya phalerata
Mart.).

PALAVRAS‐CHAVE: Barro Vermelho (Codó‐MA), Azeite de coco, Desenvolvimento Sustentável, Indicação
Geográfica.

A HOMEMADE COCONUT OIL EXTRACTION BABASSU (Orbignya phalerata Mart.) BARRO
VERMELHO COMMUNITY QUILOMBOLA CODÓ‐MA FOR SUBSISTENCE AND MARKETING: A
CONTRIBUTION TO ITS PREVIOUS GEOGRAPHICAL INDICATION
This research was conducted with the primary
focus of identifying potential productive areas of rural
communities in the Codó‐MA, for the future of these
areas can obtain records of geographical indications.
The study area comprises the rural community Barro
Vermelho, located in the municipality of Codó‐MA. The
study covers the community with productive potential
unique character of the region from future indications
allow the aggregation of economic value of promoting

sustainable development. In its most simple and
intelligible context one Geographical Indication is a
framework used in products that have a specific
geographical origin and possess qualities and reputation
linked to the site where they originated. Babassu
coconut oil (Orbignya phalerata Mart.): The Community
Barro Vermelho, Codó‐MA, a productive future potential
that may obtain registration for a geographical
indication was identified.

KEY‐WORDS: Barro Vermelho (Codó‐MA), Coconut Oil, Sustainable Development, Geographical Indication.

A EXTRAÇÃO CASEIRA DO AZEITE DE COCO BABAÇU (Orbignya phalerata Mart.) NA
COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRO VERMELHO DE CODÓ‐MA PARA SUBSISTÊNCIA E
COMERCIALIZAÇÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO PRÉVIA À SUA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
INTRODUÇÃO
As Indicações Geográficas (IGs) compreendem as Indicações De Procedência e as
Denominações De Origem, pela Lei 9.279/96. Em seu artigo 177, considera‐se Indicação de
Procedência (IP), o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se
tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado
produto ou de prestação de determinado serviço. Já, Denominação de Origem (DO), é o nome
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço
cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico,
incluídos fatores naturais e humanos.
Segundo Dupim, as IGs: proporcionam a proteção dos produtos específicos de
determinada região contra falsas indicações de procedência; aumentam o valor agregado do
produto, diferenciando‐o dos demais; preservam as particularidades do produto, patrimônio das
regiões específicas; estimulam os investimentos na própria área de produção, com valorização
das propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego; fidelizam
o consumidor, que, sob a etiqueta da indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto
de qualidade e com características regionais; melhoram a comercialização dos produtos,
facilitando o acesso aos mercados através da propriedade coletiva; conferem maior
competitividade no mercado internacional, uma vez que as indicações geográficas projetam
imagem associada à qualidade e tipificação do produto, promovendo garantia institucional da
qualidade, reputação e identidade do produto (DUPIM, 2011)
É importante salientar que o bem protegido não é o produto em si, mas o conjunto de
técnicas utilizadas pelos produtores, o saber fazer o produto, e o ambiente que proporciona a
produção/fabricação de um determinado item. (DUPIM, 2011)
O sistema de Indicações Geográficas consolidou‐se em países europeus. Alguns exemplos
envolvendo produtos de notável qualidade, certificados e identificados com indicações
geográficas podem ser citados: vinhos tintos da região de Bordeaux, na França, os presuntos de
Parma e os artigos de vidro multicoloridos de Murano, na Itália, os charutos cubanos, de Cuba, os
queijos roquefort, de Roquefort, França. Para que a localidade possa receber o reconhecimento
como tal, deve obrigatoriamente ter construído seu nome no mercado. (GOLLO, CASTRO, 2008)
O Brasil já possui dois grandes registros concedidos pelas Indicações Geográficas: o vinho
fabricado no Vale dos Vinhedos (RS), cujo produto brasileiro foi o primeiro a obter registro de
Indicação Geográfica reconhecida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em
2002, e o café da região do Cerrado Mineiro (MG) em 2005; há também outros produtos, como, a
carne bovina do Pampa Gaúcho (RS); a cachaça do Paraty (RJ); uva de mesa e manga do Vale do
Submédio São Francisco (entre BA e PE); o couro do Vale dos Sinos (RS) e o arroz do litoral do
Norte Gaucho (RS) (DUPIM, 2011).

É importante salientar que as Indicações Geográficas estão intrinsecamente relacionadas
às Tecnologias Sociais, que são principalmente um modo de fazer, um modo de produzir
conhecimento, atentando‐se à valores como a participação e o aprendizado, a disseminação de
informações e do conhecimento entre todas as partes envolvidas, a transformação das pessoas e
da realidade social, entre outros aspectos, procurando caminhar para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável. A Tecnologia Social, assim, vincula‐se à ampliação da cidadania e à
inclusão social, pois possibilita a aprendizagem, a transformação da sociedade, e que os
instrumentos de conhecimento sejam apropriados por aqueles que, ao longo da História, não
tiveram acesso ao sistema de Ciência e Tecnologia”. (ITS‐Instituto de Tecnologia Social, 2012)
Na comunidade rural Barro Vermelho de Codó‐MA, no decorrer desta pesquisa, foram
identificadas algumas tecnologias sociais que poderão futuramente conseguir registros de IGs, e
um produto que alcançou considerável destaque foi o azeite de coco babaçu (Orbignya phalerata
Mart.) produzido geralmente pelas donas de casa desta comunidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades desta pesquisa foram constituídas de visitas in loco, realizando‐se uma
reunião de apresentação dos pesquisadores para os moradores da comunidade Barro Vermelho
(Codó‐MA), logo no primeiro contato, onde foi‐lhes apresentado os objetivos da pesquisa em seu
território. Realizaram‐se entrevistas não‐estruturadas com os moradores, de maneira informal,
explorando as questões envolvidas, com o objetivo de coletar informações referentes às
características cotidianas, socioeconômicas e culturais da região. Baseado em Dalberio e Dalberio
(2009), a entrevista pode ser entendida como um processo no qual o pesquisador faz uso de
instrumentos e técnicas adequados e elaborados em sintonia com os objetivos da pesquisa
envolvendo aspectos éticos durante a obtenção dos dados.
Os relatos dos moradores eram ouvidos e registrados de maneira escrita, com a
permissão dos entrevistados, registros fotográficos também puderam ser realizados com o
consentimento dos mesmos, nesse sentido priorizou‐se os relatos dos moradores mais antigos da
comunidade (informantes‐chave), contudo, também foi de fundamental importância, os relatos
de moradores mais novos. Segundo Selltiz (apud Quaresma e Boni, 2005), as entrevistas abertas
têm como vantagem a sua flexibilidade quanto à duração e permite uma cobertura mais ampla
sobre determinados assuntos, além disso, é favorecida a interação entre o entrevistado e o
entrevistador, onde também é possível a utilização de recursos visuais, como fotografias e
filmagens, as quais em alguns casos permitem o entrevistado sentir‐se mais a vontade. Para
auxiliar na coleta dos dados, houve ainda observações não‐sistemáticas das atividades cotidianas
desenvolvidas na comunidade, sem interferir no campo social dos moradores e, sobretudo
demonstrando respeito às práticas observadas. Após realizada a caracterização do cotidiano da
população, houve a análise dos dados obtidos a partir da leitura, interpretação e discussão dos
documentos escritos pelos pesquisadores e das considerações resultantes das observações
realizadas, onde foi possível identificar as atividades e os trabalhos desenvolvidos com o passar
do tempo pelos moradores na comunidade, as tecnologias sociais desenvolvidas por eles e a
transferência do conhecimento local de geração em geração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade Barro Vermelho está situada a 53 km da sede do município de Codó‐MA, e
encontra‐se localizada na microbacia do Rio Codozinho, um dos principais afluentes do
município. De acordo com o Sistema de Informações Sobre Comunidades Remanescentes de
Quilombo, esta comunidade possui 108 habitantes, 40 residências e integra a área da
comunidade quilombola Santo Antônio dos Pretos, que possui aproximadamente 510 habitantes
e está situada a 50 km da sede do município. Ambas as comunidades possuem o título da terra
pelo órgão responsável do Governo do Estado do Maranhão e Instituto de Colonização e Terra
Maranhão‐ITERMA (ITERMA, 1999).
Em relação ao sistema produtivo local, nesta comunidade, os moradores costumam
produzir, de modo caseiro, o azeite do coco babaçu (Orbignya phalerata Mart.). O babaçu é uma
palmeira nativa encontrada nas regiões Nordeste, Norte e Centro‐Oeste. O produto mais
utilizado da palmeira do babaçu é a amêndoa, que equivale a 7% do coco, de onde é extraído o
óleo ou azeite, para variados fins. (Oliveira et al, 2007). Atualmente, o babaçu é considerado o
maior recurso oleífero nativo do mundo, e um dos principais produtos extrativos do Brasil,
contribuindo de maneira significativa para a economia de alguns estados do país (BEZERRA, 1995;
FERRERA, 1999).
O estado do Maranhão possui uma grande diversidade de vegetação, indo desde o
cerrado (centro, sul e leste do Estado) até a vegetação amazônica ao oeste. Diante dessa
variabilidade da vegetação, em 80% do território estadual há a ocorrência de coco babaçu
(Orbygnya phalerata Mart.), palmácea nativa que historicamente tem assumido imensa
importância econômica e social para o Maranhão em função da exploração de vários
subprodutos seus, seja para a construção de moradias (palha e talo), como combustível
(endocarpo, carvão) ou para o uso comestível (amêndoa, mesocarpo e palmito) (MATOS et al,
2010).
Para a extração caseira do azeite do coco babaçu, os produtores da comunidade rural
Barro Vermelho (Codó‐MA), geralmente mulheres, adotam os seguintes passos e critérios
tradicionais: extração da amêndoa, aquecimento, trituração, cozimento, decantação, separação
do óleo e apuração. Geralmente as amêndoas do coco babaçu são extraídas manualmente com a
utilização de um machado, em um sistema obedecendo a critérios tradicionais. Após serem
extraídas, as amêndoas são postas em uma panela com água e são aquecidas. Depois seguem
para a trituração, onde são ‘pisadas’ em um pilão – um instrumento geralmente feito de madeira,
que serve para triturar, pisar e amassar grãos e sementes, com o auxílio de uma haste, também
de madeira, chamada mão‐de‐pilão. Após a trituração, a próxima etapa é o cozimento, onde as
amêndoas trituradas são levadas novamente ao fogo em uma panela com maior quantidade de
água, o tempo de cozimento, geralmente, é de até duas horas. Logo em seguida, as amêndoas
cozidas são peneiradas (decantação) para separar o azeite (ou óleo) dos resíduos provenientes da
trituração, após este passo, o líquido é levado novamente ao fogo para a última etapa do
processo de extração, a apuração, que costuma durar mais de uma hora, ou até notar‐se que o
líquido já foi apurado, adquirindo consistência de azeite.

O fluxograma da Figura 1 apresenta as etapas da extração caseira do azeite de coco
babaçu:

Figura 1 ‐ Fluxograma do processamento caseiro do óleo de coco babaçu (Orbignya
phalerata Mart.). FONTE: Oliveira et al, 2007 (adaptado)
O azeite do coco babaçu possui aroma agradável e odor característico. É utilizado na
culinária em diversos pratos como tempero. Por ser um produto bastante apreciado na região
local, algumas mulheres que fabricam o azeite caseiro de coco babaçu, o comercializam, o preço
varia dependendo da produtora, atualmente, o litro de azeite de coco babaçu, custa
aproximadamente quinze reais (o litro foi uma medida adotada pelas próprias produtoras do
azeite de coco, esta medida é uma garrafa de vidro reutilizada, com capacidade de
aproximadamente 900 mL).

Figura 2 – Moradoras da comunidade Barro Vermelho (Codó‐MA), extraindo amêndoas do
coco babaçu (Orbignya phalerata Mart.) com auxílio de um machado. FONTE: Arquivo pessoal

Figura 3 – Algumas etapas da fabricação caseira do azeite do coco babaçu (Orbignya
phalerata Mart.): 1 – Cozimento das amêndoas; 2 – Trituração; 3 – Azeite de coco apurado.
FONTE: Arquivo pessoal
As etapas apresentadas nas Figuras 2 e 3 compreendem respectivamente a extração da
amêndoa do coco babaçu, por mulheres da comunidade rural Barro Vermelho (Codó‐MA),
utilizando um machado e um pedaço de madeira, o cozimento, à lenha, das amêndoas do coco
babaçu em uma panela com água, a trituração das amêndoas em um pilão de madeira e o azeite
de coco extraído acondicionado em uma garrafa de vidro reutilizada.
Para extração do azeite de coco, apenas as amêndoas são utilizadas, no entanto,
moradores de comunidades rurais através de costumes históricos, utilizam também outras partes
do coco babaçu para atender suas necessidades de subsistência. É comum nestas comunidades, a
fabricação de um eficiente carvão vegetal a partir das cascas que sobram após a extração do óleo
do coco babaçu. Este carvão vegetal, utilizado por algumas famílias como fonte exclusiva de
combustível, é fabricado a partir de saberes locais, que frequentemente realiza o processo de
produção durante a noite, onde há a queima do produto em caieiras cobertas por terra e folhas.
Além disto, é também de costume, as pessoas triturarem com água as amêndoas do coco
babaçu, recém‐extraídas, e espremerem‐nas em um pano fino para se obter um leite, utilizado na
preparação de pratos como carnes e também para outros fins comestíveis. As folhas e os talos da
palmeira do babaçu também são utilizadas na fabricação de cestas, balaios, quibanos (utensílio
doméstico feito da palha do babaçu, utilizado para catar arroz), armação e cobertura de
moradias. A palmeira do babaçu possui um rico potencial, pois, possibilita o aproveitamento dos
seus vários componente (SAPIÊNCIA, 2010). Todos estes aspectos cotidianos da população da
comunidade rural Barro Vermelho (Codó‐MA), envolvendo procedimentos com o coco babaçu,
embora rudimentares, refletem os saberes e costumes locais repassados de geração em geração,
preservando assim, os aspectos culturais que demonstram a produção local da região e as
tecnologias sociais desenvolvidas pelos moradores, cujas tecnologias estão baseadas em
princípios de sustentabilidade e mostram o quanto a população reconhece a riqueza inserida em
seu meio natural, procurando utilizá‐la de uma forma que não traga prejuízos ao meio ambiente.
Outras tecnologias sociais identificadas na Comunidade Barro Vermelho‐Codó‐MA
Os conhecimentos descritos a seguir foram obtidos pelos moradores da comunidade
Barro Vermelho (Codó‐MA) por meio dos seus pais e avós, e são passados de família em família
ao longo das gerações. Na comunidade há plantações de Laranja da terra (Citrus aurantium L.).

Um morador nos apresentou o pó da casca da laranja, obtido a partir de um processo onde as
cascas são secas ao sol, pisadas em um pilão e peneiradas. O pó resultante, juntamente com o
chá da folha de caboclo (Davilla Rugosa Poir) e/ou chá de boldo (também chamado de boldo‐da‐
terra ou boldo‐de‐jardim, (Plectranthus Barbatus) torna‐se eficaz contra a gastrite, segundo o
morador.
De acordo com relatos de outro morador da comunidade, do coco babaçu (Orbignya
phalerata Mart.) extrai‐se o mesocarpo1, cuja parte é chamada na região de “sereba”. O
mesocarpo, tratado de modo semelhante à casca da laranja da terra, é seco, triturado e
peneirado resultando na obtenção de um pó. O pó do mesocarpo do babaçu pode ser um
complemento na alimentação diária. Colocado na água e conservado na geladeira, o pó também
é eficaz contra inflamações. Um fato estudado por Batista e colaboradores (2006), que afirmam
as propriedades antiiflamatórias e analgésicas do pó da Orbignya phalerata Mart. obtido a partir
do mesocarpo, e também tem seu uso popular nos tratamentos de dores menstruais, úlceras,
tumores, reumatismo, leucemia, constipação intestinal, e obesidade (BATISTA, 2006).
As casas de taipa são construções predominantes na zona rural. Tendo em vista que trata‐
se de uma tecnologia social referente à habitação, em uma das visitas, foi acompanhada a
construção de uma moradia deste tipo. Quando bem construída, a moradia de taipa se torna
resistente mesmo com o passar dos anos. Este é um trabalho essencialmente de carpintaria, pois
a casa é primeiramente armada em madeira, ficando com o aspecto de gaiola (CARVALHO, 1984).
Para o erguimento das paredes uma montagem de paus roliços é disposta em posições verticais e
horizontais, amarrados com cipós. Geralmente os talos mais utilizados são retirados da folha da
palmeira do babaçu (Orbignya phalerata Mart). Em seguida, o barro é colocado para finalizar a
formação das paredes. A cobertura é feita de telha ou palha, também da folha do babaçu.

Figura 4 – Casa de taipa coberta de telha na Comunidade Barro Vermelho – Codó‐MA.
FONTE: Arquivo pessoal.
Observa‐se que é rico e vasto o saber local contido na comunidade rural Barro Vermelho.
Estes saberes contribuem para a sobrevivência dos moradores e para a sua boa interação com o
meio no qual estão inseridos. As tecnologias sociais desenvolvidas no seio desta comunidade
rural obedecem à critérios históricos e focam‐se em princípios sustentáveis, visando o bem estar
das gerações atuais e das futuras gerações.
1

O Mesocarpo do Babaçu é a substância colhida entre o epicarpo e o endocarpo do coco de babaçu e quimicamente
formado de compostos ricos em glicerina, ácido fosfórico ecolina. O Mesocarpo do Babaçu é um complemento
alimentar rico em amidos e sais minerais, extraído de um vegetal rico em fibras (CENTRAL DO CERRADO, 2014).

Aspectos do Cotidiano da População da Comunidade Barro Vermelho‐Codó‐MA
A comunidade possui uma escola que oferece ensino fundamental até o oitavo (8°) ano.
Na comunidade Santo Antônio dos Pretos há um centro quilombola de formação por alternância,
ofertando ensino médio, onde os jovens podem continuar os estudos da educação básica.
Os moradores possuem energia elétrica em suas casas e até pouco tempo não havia água
potável para o consumo, até que a Plan2, desenvolveu um projeto e instalou um poço semi‐
artesiano para atender às necessidades dos moradores.
As mulheres colhem o coco babaçu caído das palmeiras, o colocam em sacos de fibras e
vendem cada saco na quantia de dois reais para uma empresa afiliada no município de Codó‐MA.
Cada mulher chega a colher de vinte e cinco a trinta sacos de coco babaçu por dia. Toda semana
a empresa se dirige até a comunidade para efetuar a compra. As mulheres entrevistadas não
souberam informar precisamente o nome da empresa e nem a finalidade da compra do coco
babaçu.
Mediante a análise de vinte questionários aplicados no período de abril a setembro de
2012, com o objetivo de coletar dados socioeconômicos dos moradores da comunidade,
constatou‐se que, 65% dos moradores não sabem ler nem escrever, 25% possui o ensino
fundamental e apenas 10% possui o ensino médio. Quanto à renda, 65% dos moradores possui
rendimento mensal de até um salário mínimo e 35% deles possui renda acima de um salário.
Quanto à moradia, 95% das casas são construídas de taipa, e apenas 5% são de alvenaria. Quanto
à etnia, 95% dos entrevistados se declararam negros, e 5% se declararam pardos. Quanto à faixa
etária, 10% dos entrevistados possuem de 27 a 34 anos, 25% estão na faixa etária de 35 a 44
anos, 20% possuem de 45 a 59 anos e 20% possuem mais de 65 anos de idade.3
Quantos aos aspectos culturais observados na comunidade, uma moradora citou uma
festa anual que ocorre numa comunidade próxima chamada Iguarana, pertencente ao município
de Capinzal do Norte‐MA. A comunidade Iguarana está situada a 5 km de distância da
comunidade Barro Vermelho. O objetivo da festa é comemorar o terecô4 de São Lourenço, os
participantes relatam que o importante é participar de alguma forma, seja por contribuir com a
decoração dos salões, cozinhando ou levando algum prato típico, e principalmente dançando e
batendo os tambores da festa.
Os moradores também realizam encontros católicos em épocas específicas do ano
relacionados aos dias de São Francisco, Santa Luzia e Santana. Nestes encontros, é comum a
realização de reuniões e rezas (orações) em algumas casas.
2

A Plan é uma organização não‐governamental de origem inglesa, ativa há mais de 70 anos. Sem qualquer
vinculação política ou religiosa e sem fins lucrativos, está voltada para a defesa dos direitos da infância, conforme
expressos na Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas. No Brasil desde 1997, a Plan
possui, hoje, mais de 50 projetos que atendem aproximadamente 75 mil crianças e adolescentes. (PLAN, 2014)
3
Segundo orientação da Coordenação de Projetos, Pesquisa, Pós‐Graduação e Extensão (CPPPE) do IFMA‐Campus
Codó, a aplicação destes questionários com os moradores da comunidade rural Barro Vermelho (Codó‐MA), não
necessitou passar por comitê de ética específico, pois, as questões trabalhadas não feriram a integridade dos
entrevistados, nem tampouco envolveram aspectos de sua intimidade.
4
Festa religiosa comum no município de Codó e algumas comunidades rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A extração do azeite de coco babaçu (Orbignya phalerata Mart), atividade comum da
Comunidade Barro Vermelho, é um fato marcante presente na tradição cultural dos moradores
por ser um produto resultante de costumes históricos e um suprimento alimentar bastante
popular nas comunidades rurais e também no município de Codó‐MA. Embora o produto seja
comercializado com pouca frequência nesta comunidade, foi concedido destaque para esta
atividade, pois as técnicas de extração do azeite obedecem a critérios específicos que envolvem o
saber local da região, mantendo‐se aspectos de preservação cultural.
O saber fazer o produto é um patrimônio imaterial que merece reconhecimento, pois, as
tradições envolvidas para a realização de atividades caseiras, no caso a extração do azeite do
babaçu (Orbignya phalerata Mart), são mantidas pelos produtores, valorizadas e repassadas
adiante para outros membros da comunidade. As Indicações Geográficas protegem o patrimônio
imaterial, pois o bem que recebe a certificação não é o produto em si, mas o conjunto de técnicas
e saberes envolvidos na fabricação de um determinado produto.
Portanto, no decorrer desta pesquisa, foi incentivado aos produtores o aprimoramento de
suas técnicas de produção e também aumentarem a oferta, pois o azeite de coco babaçu é um
produto bastante apreciado na região, e constitui‐se em um potencial produtivo oriundo de uma
comunidade rural que futuramente, poderá receber um registro de Indicação Geográfica.
Inicialmente através da consolidação de uma cooperativa para incentivá‐los a produção,
proporcionado a redução da pobreza, geração de trabalho, emprego e renda e integração social,
enfatizando o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.
Outras tecnologias sociais desenvolvidas na comunidade também foram citadas, pois, é
de primordial importância destacar as atividades realizadas pelos moradores, uma vez que,
conjugadas às tradições locais e o notório saber fazer, estas atividades recebem destaque por se
tornarem muito eficazes no cotidiano da população de comunidades rurais e mostram que os
moradores valorizam o meio no qual estão inseridos por utilizarem os recursos do seu próprio
meio natural para atender às suas necessidades básicas relacionadas à alimentação e moradia,
atentando‐se à princípios sustentáveis relativos às técnicas utilizadas pelos moradores sem trazer
danos ao meio ambiente. Por meio do aprimoramento de tecnologias sociais já identificadas, a
comunidade rural Barro Vermelho de Codó‐MA poderá desenvolver seus potenciais produtivos
que poderão lhe trazer no futuro, um maior desenvolvimento em sua área, tanto em termos
econômicos quanto culturais.
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RESUMO
Analisa a influência do crescimento econômico e da
desigualdade de renda na determinação do número de
pobres na região do Sertão de Pernambuco, utilizando
um modelo econométrico lin‐log de Regressão Linear
Múltipla em dados cross‐section. A principal fonte de
dados é o IBGE e utiliza como referência base o estudo
realizado por Paes de Barros e Mendonça, em 1998.
Os resultados mostram que a pobreza pode ser
determinada pela renda per capita e pelo Índice de
Gini, e o quanto estas determinam a primeira. Uma

distribuição igualitária da renda não é capaz de
eliminar completamente a pobreza na região devido
ao baixo nível de renda. Este, por sua vez, crescendo à
taxa média dos últimos anos, levaria mais de uma
década para eliminar a pobreza, considerando
constante o nível de desigualdade. Embora os
resultados estatísticos mostrem essas possibilidades,
as hipóteses consideradas constituem‐se em
verdadeiros desafios para os agentes de políticas na
região.

Palavras‐chave: Pobreza; Renda; Desigualdade; Regressão Linear.

IMPACTS OF ECONOMIC GROWTH AND INCOME INEQUALITY IN REDUCING POVERTY IN
PERNAMBUCO’S SERTÃO
Analyzes the influence of economic growth and
income inequality in determining the poverty in Sertão
region of Pernambuco, using a lin‐log econometric
model of Multiple Linear Regression with cross‐section
data. The main source of data is the IBGE and it's used
the paper of Paes de Barros and Mendonça, in 1998,
as the main reference. The results show that poverty
can be determined by per capita income and the Gini
index, and how much the last one determines the first
Key‐words: Poverty; Income; Inequality; Linear Regression.

one. An egalitarian distribution of income is not able
to completely eliminate poverty in the region due to
the low level of income. On the other hand, supposing
that the income would grow at the same average rate
of the recent years, it would take over a decade to
eliminate poverty, considering constant the inequality
rate. Although the statistical results show these
possibilities, the assumptions taken into account are
tough challenges for policy agents in the region.

IMPACTOS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E DA DESIGUALDADE DE RENDA NA REDUÇÃO DA
POBREZA NO SERTÃO PERNAMBUCANO
1. Introdução
A redução da pobreza é, sem dúvidas, um dos principais fatores que contribuem para a
melhoria do bem estar da população. Sabendo que o Brasil é um país que possui uma
porcentagem relativamente alta de pobres, as políticas públicas de combate à pobreza se tornam,
portanto, prioridades na tentativa de reduzir tal característica.
Dos indicadores que influenciam o nível de pobreza de um local, certamente o nível de
renda e o nível de desigualdade da mesma estão entre os mais importantes. Para Paes de Barros e
Mendonça (1998), a participação de cada variável, renda e nível de desigualdade, na determinação
do nível de pobreza, é importante para a aplicação de políticas públicas mais eficazes. Os mesmos
autores afirmam que a redução na pobreza requer um crescimento econômico (crescimento da
renda) e/ou um declínio no grau de desigualdade.
Segundo Oliveira (2005), a promoção de crescimento econômico tem sido uma estratégia
para reduzir a pobreza, considerando, portanto, a relação negativa entre essas variáveis. Ele
também enfatiza a importância da diferença de políticas públicas entre os diferentes locais, dados
os níveis diversos das respostas que tem a variação de pobreza frente ao crescimento econômico.
Visto que, a pobreza no Brasil tem uma participação bastante considerável do Nordeste,
como afirma Oliveira (2006), é importante pensar em políticas públicas que buscam o fim desse
problema nesta região. O presente artigo trata da região mais pobre do estado de Pernambuco,
que compreende duas mesorregiões (Sertão Pernambucano e São Francisco Pernambucano), que
ocupa mais de 64% do seu território e é responsável por apenas 11% de sua renda.
Paes de Barros et. al. (2000), afirmam que a grande desigualdade na distribuição de renda
no Brasil é a principal determinante da pobreza no país. Esses autores criticam a priorização das
políticas públicas de combate à pobreza associada aos impactos do crescimento econômico em
vez de buscar a redução da desigualdade. A mesma ideia não necessariamente é aplicável em
todos os lugares do país. No Sertão Pernambucano, muitos municípios possuem a renda per capita
tão baixa que, mesmo acabando com grande parte da desigualdade de renda, muitos habitantes
continuariam abaixo da linha de pobreza. Diferentemente da hipótese central presente em Paes
de Barros et. al. (2000), quando diz que “o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos
pobres”, o Sertão pernambucano é, ainda, uma região pobre, justificando uma maior importância
dada ao crescimento, estando mais a pé de igualdade com a distribuição da riqueza.
Este artigo tem como objetivos analisar o nível de pobreza em função da renda per capita e
da concentração de renda, analisando a relação que há entre elas, nos 56 municípios do Sertão de
Pernambuco, utilizando os dados do Censo Demográfico de 2010.
Além desta introdução, o presente estudo é composto pela metodologia, pela análise dos
resultados e pelas considerações finais.

2. Metodologia

Para análise da importância da renda per capita e da distribuição de renda na
determinação da pobreza nos municípios do Sertão de Pernambuco, foi utilizada uma Regressão
Linear Múltipla (RLM), respeitando o seguinte modelo linear‐log:

Onde Y é o percentual de pobres, X1 é a renda per capita e X2 é o Índice de Gini, utilizado
para medir o nível de desigualdade de renda. β0, β1 e β2 são os parâmetros do modelo. Como pode
ser percebido, o logaritmo natural é utilizado na variável “Renda per capita” para obtenção de sua
elasticidade, ou seja, a variação percentual em X1 que causa variação em Y, que, originalmente, já
é medida em percentual (percentual de pobres). Já o Índice de Gini pode variar entre 0 e 1, em
que, quanto maior o valor, pior é a distribuição de renda.
Espera‐se, portanto, que a renda per capita tenha relação negativa com o percentual de
pobres (β1 estimado < 0) e que o Índice de Gini tenha relação positiva com o mesmo (β2 estimado
> 0).
Para obtenção dos parâmetros, é utilizado o método de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO), esperando‐se que as variáveis independentes (X1 e X2) possam explicar, em grande parte,
a variável dependente ou explicada (Y). O ajuste do modelo é medido pelo Coeficiente de
Determinação ajustado (R² ajustado), que, segundo Gujarati (2000), mostra a proporção da
variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes.
A disponibilidade de dados por município permite a análise apenas em um ano
determinado, ou seja, uma Regressão com dados Cross‐Section, em que a ordem das observações
é irrelevante para o resultado do modelo. Além do ano de 2010, os Censos Demográficos, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mais recentes são referentes aos anos de
2000 e 1991, o que é insuficiente para se obter inferências estatisticamente confiáveis.
Embora o ideal seja a aplicação de dados em Séries Temporais e Cross‐Section, uma vez que
as variáveis independentes impactam de formas diferenciada na variável dependente, de acordo
com o passar do tempo, a não utilização dos primeiros permite a não utilização de uma variável de
tempo e a não necessidade de deflacionar a renda nominal per capita.

3. DETERMINANTES DA POBREZA NO SERTÃO PERNAMBUCANO

3.1. Renda per capita
A Tabela 1 mostra a descrição do conjunto de dados relativo à renda per capita.
Como pode ser visto, a renda per capita média dos municípios do Sertão pernambucano é
considerada muito baixa (281,95 reais), estando muito aquém da renda per capita do Brasil como
um todo, que é de 793,87 reais ao mês. Além disso, o desvio padrão de 81,02 reais mostra que há
uma grande dispersão da renda per capita, onde o município em melhor situação é Petrolina, com
605,06 reais mensais (ainda assim abaixo do Brasil), e o de menor renda é Manari, com apenas
155,49 reais, muito próximo à linha de pobreza.

Tabela 1 ‐ Estatística descritiva para a Renda per capita.
N
Média
Mediana
Desvio padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Mínimo
Máximo

56
281,95
267,04
81,02
6563,56
3,59
1,47
155,49
605,06

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBGE.

Para efeitos estatísticos, a normalidade da disposição dos dados se faz necessária para a
inclusão da variável no modelo de regressão, podendo ser comprovada de diversas formas:
primeiro, a assimetria de 1,47 está dentro da normalidade, cujo limite é de +1,96 e –1,96, segundo
Hair et al. (1998, p.81) e Corrar et al. (2007, p.48). O valor de assimetria se aproxima de zero ainda
mais ao ser aplicado seu logaritmo natural, normalizando ainda mais os dados.
Segundo, o histograma da Figura 1 (a) mostra também a normalidade dos dados, com
grande parte dos dados ocupando a parte central do eixo das abscissas, após a aplicação do
logaritmo natural.

Figura 1 ‐ Histograma das observações do logaritmo natural da Renda per capita (a) e gráfico de
probabilidade normal do teste Shapiro‐Wilk (b).
Fonte: IBGE com utilização do software R.

Terceiro, o teste de normalidade Shapiro‐Wilk mostra que a distribuição é normal com 90%
de confiança, podendo ser facilmente visto pelo gráfico (b), onde há um padrão aproximado de
uma reta.

3.2. Desigualdade de Renda
O Índice de Gini mede o nível de desigualdade de renda, que também pode ser visualizado
no Diagrama de Lorenz. Seu valor varia entre 0 e 1, e, quanto mais alto, maior é a desigualdade.
No Sertão Pernambucano, o município onde há maior desigualdade de renda é Belém do
São Francisco, com índice de 0,63, pouco acima do Brasil, que é de 0,60. Por outro lado, o
município onde há menor concentração de renda no estado é Itacuruba, com índice de 0,46
(Tabela 2).
A Figura 2 mostra as Curvas de Lorenz para os dois municípios supracitados e para o país.

Percentual da Renda

100
80
60
40
20
0
0%
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pobres
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40% mais
pobres
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Itacuruba

100%
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Figura 2 ‐ Curvas de Lorenz.
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 – IBGE.

As áreas presentes entre a reta de renda igualitária e as curvas de cada local também
deixam evidentes as distâncias do Brasil e do Sertão Pernambucano para a divisão igualitária dos
recursos. Quando mais pobre é o indivíduo, menor é sua fatia na renda total. Por outro lado,
quando mais rico é o indivíduo, maior é a sua participação na renda total. Em Itacuruba, até os
60% mais pobres da população, a Curva de Lorenz é menos inclinada que a curva de igualdade de
renda, indicando o percentual que recebe menos que o proporcional igualitário. Em Belém do São
Francisco, a quantidade que recebe menos que o proporcional igualitário chega a representar 80%
da população.

Tabela 2 ‐ Estatística descritiva para o Índice de Gini‐Renda.
N
Média
Mediana

56
0,54
0,55

Desvio padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Mínimo
Máximo

0,04
0,00
‐0,06
‐0,08
0,46
0,63

Fonte: elaboração própria.

A média dos Índices de Gini no Sertão de Pernambuco, de 0,54, é inferior à brasileira, de
0,60, dado que esta envolve as regiões mais ricas do país, aumentando o hiato de desigualdade.
Para efeitos estatísticos de validação do modelo de regressão linear, a normalidade da
distribuição dos dados referentes ao Índice de Gini pode ser comprovada pelo valor de assimetria
muito próximo a zero (‐0,08); pela visualização do histograma (a) da Figura 3, cuja frequência é
elevada no centro, diminuindo conforme o índice se reduz ou aumenta; e pelo gráfico de
probabilidade normal do teste Shapiro‐Wilk (b), seguindo uma tendência linear.

Figura 3 ‐ Histograma das observações do Índice de Gini (a) e gráfico de probabilidade normal do
teste Shapiro‐Wilk (b).
Fonte: IBGE com utilização do software R.

3.3. Pobreza
O número relativo de pobres no Sertão de Pernambuco alcança proporções exorbitantes,
como mostra a Tabela 3, embora tenha se reduzido consideravelmente ao longo do tempo.

Tabela 3 ‐ Estatística descritiva para o percentual de pobres.
N
Média
Mediana
Desvio padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Mínimo
Máximo

56
42,52
43,29
9,15
83,78
0,05
0,07
19,61
63,21

Fonte: elaboração própria.

A média do número de pobres dos municípios no Sertão de Pernambuco é de
impressionantes 42,52%, sendo muito superior ao brasileiro, de 15,20%. O município em pior
situação é Inajá, onde 63,21% de sua população encontra‐se abaixo da linha de pobreza, sendo
acompanhada de perto por Carnaubeira da Penha (62,04%), Manari (60,91%) e Mirandiba
(58,12%). Por outro lado, o município em melhor situação é Petrolina, onde 19,61% de sua
população é pobre. Apesar disso, Petrolina, além de estar ainda abaixo do Brasil, está
relativamente distante dos demais, onde o segundo município com menor percentual de pobres é
Tuparetama, com 25,44%, e o terceiro já supera os 30%.
O histograma (a) e o gráfico de probabilidade normal (b), na Figura 4 mostram a
normalidade da distribuição dos dados, e o teste Shapiro‐Wilk também confirma essa hipótese,
com 90% de confiança.

Figura 3 ‐ Histograma das observações do percentual de pobres (a) e gráfico de probabilidade
normal do teste Shapiro‐Wilk (b).
Fonte: IBGE com utilização do software R.

3.4. Validação do modelo e resultados
Alguns testes fazem‐se necessários para verificar se o modelo é ou não estatisticamente
consistente. Os testes aqui realizados procuram identificar se há heteroscedasticidade (variância
dos erros não é constante) e autocorrelação (há correlação entre os erros). O modelo deve ser
homoscedástico e não deve haver autocorrelação.
Realizando‐se o teste Breush‐Pagan, obtém‐se um p‐valor de 0,80, indicando fortemente
que não há heteroscedasticidade, ou seja, que a variância dos erros é constante, fazendo com que
o modelo seja válido. Já no teste Breush‐Godfrey, obtém‐se um p‐valor de 0,62, não sendo
rejeitada a hipótese nula, indicando fortemente que não há autocorrelação (os erros não são
correlacionados).
O modelo pode ser definido por:
,

,

,

Onde Y é o percentual de pobres, X1 é a renda per capita e X2 é o Índice de Gini. A Figura 4
mostra os dados obtidos da regressão.

Figura 4 ‐ Regressão linear múltipla (RLM) de pobreza determinada pela desigualdade
de renda (Índice de Gini) e pela renda per capita.
Fonte: elaborado através do software R, com dados do Censo Demográfico 2010 – IBGE.

O Coeficiente de Determinação ajustado (Adjusted R‐squared) mostra que 97% da pobreza
pode ser explicada pelo Índice de Gini e pela renda per capita com quase 100% de confiança (p‐
value global próximo de 0).
O modelo pode ser interpretado da seguinte forma:
a) Um aumento de 1% na renda per capita reduz a pobreza em 0,35% em municípios do Sertão de
Pernambuco;

b) Uma redução de 0,1 unidade no Índice de Gini reduz a pobreza em 9,8% em municípios do
Sertão de Pernambuco.
Isso indica que, caso a renda no Sertão de Pernambuco fosse igualmente distribuída, cinco
municípios ainda possuiriam um percentual da população abaixo da linha de pobreza, como
mostra a Tabela 4.
Tabela 4 ‐ Municípios com população abaixo da linha de
pobreza em caso de perfeita distribuição de renda.
Município
População
Carnaubeira da Penha
5,7%
Inajá
3,2%
Manari
8,9%
Mirandiba
1,1%
Santa Filomena
4,6%
Fonte: elaboração própria.

Como pode ser visto, um pequeno percentual da população de Carnaubeira da Penha,
Inajá, Manari, Mirandiba e Santa Filomena ainda estaria abaixo da linha de pobreza, mostrando
que a busca pela redução da desigualdade de renda pode ser muito eficaz para a redução da
pobreza, embora não resolva completamente o problema, uma vez que a renda per capita da
região é muito baixa.
Levando em consideração as projeções populacionais do IBGE e a progressão da renda no
Sertão de Pernambuco, onde, à medida que a primeira cresce a uma taxa anual de 13,2%, em
média, e a segunda a uma taxa anual de 1,4% (considerando o período 1999‐2011), a renda per
capita cresce em torno de 11,7% ao ano. Isso indica que a pobreza na região tende a decrescer
cerca de 4,1% apenas sob influência do crescimento da renda. Existem, no entanto, outros
determinantes que provocam aumento ou redução da pobreza, que variam entre políticas públicas
e iniciativas privadas. Outro fator que vale ser salientado é que as políticas de crescimento da
renda devem ser acompanhadas de políticas distributivas, uma vez que o aumento da primeira,
coeteris paribus, provoca o aumento do nível de desigualdade, tendendo a se equiparar com a
situação do Brasil, já mostrada nas curvas de Lorenz da Figura 2.
Sendo assim, mantendo‐se o nível de desigualdade constante, para acabar totalmente com
a pobreza no Sertão de Pernambuco, todas as faixas de renda deveriam ser alocadas a um nível
superior, e a renda per capita aumentar cerca de 269% com relação ao período inicial, de modo
que, considerando a média de crescimento de 11,7% a.a., levaria cerca de 12 anos. No entanto,
outro obstáculo consiste nessa própria manutenção do nível de desigualdade, já que faz‐se difícil a
alocação de todas as faixas de renda que compõem a população em mesmas proporções, uma vez
que há uma tendência a um maior crescimento por parte de quem tem maior renda, que possui
maior nível de investimento. Além disso, também há outro grande desafio, que é manter essa
média anual de crescimento de 13,2%, considerada muito elevada, comparando‐se aos níveis mais
elevados de crescimento no mundo e do próprio país, em termos nominais, no mesmo período.
Outro ponto que deve ser levado em consideração é que, à medida em que muda a relação
entre a renda per capita e o Índice de Gini, muda também sua influência sobre o nível de pobreza,

como mostra Paes de Barros e Mendonça (1998) em análise temporal, muito embora essa relação
se mostre quase linear.
Sendo assim, as políticas públicas devem convergir para um balanceamento das
prioridades com o intuito de atingir um ponto ótimo, como mostra a Figura 5, no mesmo estudo
referido anteriormente.

Figura 5 ‐ Escolha da política ótima no combate à pobreza.
Fonte: Paes de Barros e Mendonça (1998)

Ou seja, deve ser um ponto ótimo onde a política disponível intercepta a curva de Iso‐
pobreza apenas uma vez, que corresponde à curva mais acima e à direita possível. É aí onde reside
a maior dificuldade, que é a de quantificar as políticas disponíveis e relacioná‐las com as reduções
no grau de desigualdade de renda e com o crescimento econômico, culminando, por fim, na
redução da pobreza. Em suma, há dois passos a serem seguidos: (I) medir os impactos das políticas
nas reduções da desigualdade e no crescimento econômico; e (II) medir os impactos das reduções
da desigualdade e do crescimento econômico na redução da pobreza, tratados neste estudo.

4. Considerações finais
Um estudo sobre os impactos do crescimento econômico e da redução da desigualdade de
renda na redução da pobreza, a nível municipal, implica em uma série de limitações imposta pela
carência de dados em uma série de períodos, necessária para realizar inferências estatísticas
temporais confiáveis. Para exemplificar, faz‐se praticamente impossível estimar a progressão do
Índice de Gini nos municípios, já que a disponibilidade de dados, nos últimos períodos é apenas
dos anos de 2010, 2000 e 1991. Além disso, uma análise temporal seria mais apropriada já que as
relações entre as variáveis podem variar ao longo do tempo e à medida em que os perfis
municipais se transformam.
Além disso, outras limitações são postas mesmo pela dificuldade de análise dos fenômenos,
como como mensurar o conjunto de políticas disponíveis, ou como fazer uma análise que se
“esconde” por trás dos resultados econométricos e exigem certa sensibilidade para observá‐los.

Contudo, salvas essas limitações, que impedem uma maior precisão dos resultados, o
estudo, ainda assim, é válido e apresenta considerável consistência.
Conclui‐se, portanto, que o nível de renda per capita do Sertão de Pernambuco é tão baixo
que, mesmo uma completa divisão igualitária da renda não seria suficiente para eliminar
totalmente a pobreza e, mesmo eliminando, esse nível de renda seria ainda muito baixo.
Entretanto, isso não implica em justificativa para a realização de políticas direcionadas apenas ao
crescimento da renda, já que isso poderia acarretar em um aumento da desigualdade,
considerando uma capacidade de investimento e crescimento maior por parte de quem detém as
maiores fatias do produto.
Os doze anos necessários para eliminar por completo a pobreza na região exigem, pelo
menos, o igual aumento do produto de todas as faixas de renda existentes, consistindo em uma
missão praticamente impossível de ser atingida, dado o caráter agropecuário das economias locais
que, por natureza, tendem a gerar menos renda do que os setores industrial e de serviços. A essa
economia agropecuária local ainda se fazem necessárias políticas de desenvolvimento, que
envolvem maior capacitação de pessoal, mecanização, entre outras, que realizam‐se a médio e
longo prazos. Além dessa dificuldade, esses doze anos necessários exigiriam uma taxa de
crescimento elevadíssima, que torna‐se cada vez mais difícil de ser atingida, à medida em que as
economias vão crescendo.
O fato concreto e previsível é que, além de não exigir prazo fixo, embora a região urja pela
melhoria da qualidade de vida de sua população, sabe‐se que muito mais que uma década é
necessário para eliminar por completo a pobreza, o que não significa que as políticas estejam
sendo mal executadas ou que a região está crescendo aquém do esperado. O estudo mostra, no
entanto, que é possível promover um desenvolvimento em um período relativamente curto1, pelo
menos sob o frio olhar estatístico e econométrico.
Para que tal desenvolvimento efetivo se aproxime do desenvolvimento possível, faz‐se
necessária a realização de políticas cada vez mais precisas, dado o constante aumento das
dificuldades em lidar com o processo de crescimento e igualdade de renda, e na qual não se faz se
não por meio de estudos mais detalhados, dos quais a região tanto carece.

1

O “curto” aqui não se refere ao Curto Prazo, mas a um período menor que o esperado, que implica num médio e longo
prazos.
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RESUMO
Nos dias atuais, o poder de compra está sendo
disseminado a toda população, ao longo dos anos o
acesso ao crédito só aumenta e se torna acessível a
todas as faixas etárias da população. Os jovens
estão se tornando o grande foco das empresas de
publicidade
e
carregam
uma
grande
responsabilidade de ser o futuro do nosso país. Por
estes e muitos outros motivos foi criado esse
trabalho, que tem por objetivo principal o estudo
da educação financeira dos jovens com idade entre
18 e 23 anos residente em Natal, capital do Rio
Grande do Norte, observando como é colocada na

prática a rotina financeira desta parte da
população. Os resultados obtidos surpreenderam,
porém ainda existe uma deficiência a ser corrigida
nesta parte da população. A partir das analises dos
dados, a conclusão foi de que os jovens possuem
um conhecimento financeiro que ainda precisa ser
trabalhado e se a educação financeira se iniciar
desde a infância, os jovens terão mais controle
sobre suas finanças, podendo diminuir os indicies
de endividamento da população que vem em
crescimento
ano
após
ano.

PALAVRAS‐CHAVE: educação financeira, Acesso ao crédito, população jovem.

Financial education of young people 18‐23 years old in the city of Natal/RN
ABSTRACT
Nowadays, purchasing power is being
disseminated throughout the population, over the years
the only access to credit increases and becomes
accessible to all age populations. The youth is becoming
the major focus of the advertising companies and carry a
big responsibility to be the future of our country. For
these and many other reasons that work, which is
primarily engaged in the study of financial education for
young people aged 18 to 23 years residing in Natal,
capital of Rio Grande do Norte , noting how it was

created is put in practice the financial rut this part of the
population . The results surprised, but there is still a
deficiency to be corrected in this part of the population.
From the analysis of the data , the conclusion was that
young people have a financial knowledge that still needs
to be worked and financial education starts from
childhood , youth will have more control over your
finances , and can reduce the indices of debt population
that has been growing year after year .

KEY‐WORDS: financial education, access to credit, young population.

A educação financeira dos jovens de 18 a 23 anos de idade na cidade de Natal/RN

Introdução
A sociedade contemporânea é caracterizada pelo consumo e junta‐se a isso a política de
acesso ao crédito que vem sendo disseminada no Brasil. O poder de compra vem aumentando ao
longos dos anos e chegando cada vez mais próxima da classe jovem, nos dias atuais percebemos
que o grande alvo das empresas e das publicidades estão voltadas para essa faixa etária da
população. "Particularmente, a população jovem do País constitui‐se em um público‐ alvo de
uma gama de estratégias necessárias e/ou intencionais (marketing, mídia, indústria de consumo
e de lazer estão aí para isso) voltadas exclusivamente para este grupo" (IBGE, 1999).
O aumento do crédito deixa a entender que o seu portador possui uma maior necessidade
de consumo. O acesso fácil ao crédito pode ser a causa principal do endividamento das famílias
brasileiras (SPC, 2012). Portanto, para que, principalmente os jovens, saibam como administrar
suas finanças, devem ter uma educação financeira bem estruturada.
A maior preocupação com a falta de educação financeira dos jovens é o aumento dos
índices de endividamento familiar. A população brasileira está cada vez mais endividada segundo
o índice de expectativas das famílias (IEF), divulgado mensalmente pelo Instituto de pesquisa
econômica aplicada (IPEA), 47,6% das famílias analisadas admitiram ter dívidas, sendo que 9,7%
consideram‐se muito endividadas (IPEA, 2013).
Os jovens da atualidade detém uma grande responsabilidade de serem os futuros adultos
de amanhã, saber administrar suas finanças podem lhes garantir um futuro estável ou cercado de
altos e baixos. Com a educação financeira aplicada desde cedo, os indicies de endividamento tem
tendência a diminuir com o passar do tempo, consequentemente melhorando a qualidade de
vida da população brasileira.
Mediante a problemática apresentada, foi pensada a realização de uma pesquisa com o
objetivo de apresentar o grau de conhecimento e aplicabilidade da educação financeira da
população de Natal ‐ RN, com enfoque na faixa etária jovem com idades entre 18 e 23 anos.

Materiais e métodos
A pesquisa foi de classificação descritiva e se deu através de um questionário, composto
de 22 questões objetivas, na qual qualificava o gênero, a renda pessoal e familiar, o

comprometimento da renda, entre outros necessários para se conhecimento sobre a situação
econômica, financeira e patrimonial dos entrevistados. Assim como perguntas sobre o nível de
conhecimento sobre educação financeira, como exemplo: conhecer a relação de juros e tempo,
consumo consciente, quando está se comprando a prazo sabe‐se o quanto está se pagando de
juros, quando a opção de crédito no mercado é viável, quando e como renegociar dívidas ou
mesmo trocar uma dívida por outra menos dispendiosa. A aplicação foi por meio da internet, via
redes sociais, de forma a atingir o maior público e receber uma quantidade considerável de
respostas.
A população pesquisada foi de toda a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte,
porém a amostra recortada como foco da pesquisa foram os jovens da faixa etária de 18 a 23
anos residente da cidade, essa escolha se deu pelo fato dessa faixa ter uma quantidade
considerável de respostas com um total de 99 das 151 colhidas, representando 66% da pesquisa,
além da expansão do poder de compra e liberação do crédito chegando cada vez mais a
população jovem.
Os dados foram coletados e armazenados em um documento do google docs ‐
https://docs.google.com/forms/d/1fUjXymR9UFxPyI4lhb2_cAfENYxL‐h1wk_MrJa_ltn0/viewform ‐, que
geraram uma planilha com as respostas dos participantes. A partir dos dados obtidos se iniciou a
analise com o foco no recorte. Para a construção deste artigo foi observada as perguntas com
características psicológicas dos entrevistados, como o motivo que eles efetuam uma compra, se
realizam o controle dos seus gastos e uma pergunta pessoal na qual os próprios entrevistados se
analisavam: "No caso de perda total da sua fonte de rendimentos (salário, prestação de serviço,
outros), por quantos meses você conseguiria manter o atual padrão de vida utilizando as suas
economias?".
Os resultados foram classificados de forma a observar as respostas de maior frequência,
relacionando as perguntas de forma a avaliar o conhecimento financeiro dos entrevistados e
construindo gráficos a partir das planilhas com as respostas dos participantes. Por fim, foi
possível chegar às hipóteses apresentadas nesse artigo.

Resultados e Discursão
A partir da aplicação do questionário à população de Natal, capital do Rio Grande do
Norte, por meio de redes sociais, na qual foi obtido um total de 151 respostas, porém foi
escolhido o recorte dos entrevistados com idade entre 18 e 23 anos que representaram 66% do
total da população.

Tendo como base as questões de avaliação pessoal, onde todos os participantes se
autoanalisavam, verificou‐se que mesmo com a pouca experiência, os jovens entrevistados
possuem um controle e sabem administrar seus gastos superando as expectativas esperadas ao
realizar a pesquisa. Em 66% das respostas os jovens afirmam realizar uma compra por
necessidade, superando consideravelmente respostas como compra por estar na promoção com
7% das respostas, e compra por vontade com apenas 2% (figura 1).

Figura 1: Ao realizar uma compra, você compra por quê?

Quando questionamos se os entrevistados costumam manter um controle sobre seus
gastos mensais, pode‐se perceber que as respostas são positivas e satisfatórias, 79% das
respostas foram que SIM, realizam o controle dos gastos mensais (figura 2).

Figura 2: Você costuma manter um controle sobre os seus gastos mensais?

A forma mais utilizada pelos jovens para acompanhar esses gastos é considerada simples,
porém eficiente. Segundo os entrevistados o meio mais utilizado é o caderno de anotações com
43% das respostas (figura 3). Configurando o caderno de anotações um meio primitivo, usado por
nossos ancestrais, porém que não perdeu seu espaço e ainda é muito usado pelos jovens, por ser
seguro e simples.

Figura 3: Como você realiza o acompanhamento dos seus gastos mensais?

Em uma analise pessoal, foi questionado aos participantes se no caso de perda total da
sua fonte de rendimentos (salário, prestação de serviço, outros), por quantos meses você
conseguiria manter o atual padrão de vida utilizando as suas economias? O resultado já era
esperado, 69% das respostas foram que conseguiriam manter o padrão de vida no período de 1 a
3 meses (figura 4).

Figura 4: Período que se mantem o padrão de vida atual com as economias guardadas
O resultado demonstra que apesar de os jovens possuírem um conhecimento financeiro
no momento da compra e no controle dos gastos, eles ainda não têm o hábito de manter uma
reserva para caso de perda da fonte de renda atual, o que pode ser prejudicial caso isso venha a
ocorrer futuramente e deveria ser mais observado pelos mesmos. O fato de guardar parte da
renda garante uma estabilidade financeira que é buscada pela grande maioria da população, se
houver imprevistos já estará prevenido.

Conclusões
Tendo em vista os aspectos observados pelo trabalho, podemos concluir que a educação
financeira dos jovens é observada no ato da compra, quando estes observam o que é
necessário antes de comprar e no momento do controle destes gastos, realizando um
acompanhamento que como já foi dito neste trabalho é mais comum na forma do caderno de
anotações. Porém ainda falta educar o pensamento futuro, já que é possível chegar a uma
hipótese de que não é realizada uma poupança de economias caso venha a acontecer algum
imprevisto e a fonte de rendimentos seja afetada.

Desta forma, afirmamos que a educação financeira deve iniciar a partir da infância, para
que quando a criança venha a ser um jovem, saiba como administrar suas finanças e tenham um
pensamento formado sobre como realizar seus gastos, refletindo desde o motivo pelo qual se
esta comprando a uma poupança de economias para eventos futuros, garantindo assim uma vida
estável financeiramente.
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RESUMO
Diante das transformações ocorridas na economia
brasileira a partir da década de 1990 sabe‐se que a
região Nordeste também foi atingida, principalmente no
que se refere a sua dinâmica industrial. A fim de verificar
a dinâmica industrial da região foi utilizado o número de
empregos formais gerados pela Indústria de
Transformação, obtidos através da Relação anual de
informações sociais‐RAIS. Para identificar essa dinâmica,
tanto regional como setorial, usou‐se o método
Diferencial‐Estrutural. Além disso, calculou‐se o
coeficiente de reestruturação. Os resultados mostram
que Ceará e Paraíba apresentam‐se como os mais
dinâmicos em relação à geração de emprego formal no

primeiro período de 1990 a 2000, e, no segundo (2000 a
2010), Bahia e Ceará. Dentre os setores mais dinâmicos
dos respectivos estados destacou‐se a Indústria de
calçados e a Indústria têxtil, no primeiro período e
Indústria de calçados e Indústria química durante o
segundo período. Com o coeficiente de reestruturação
constatou‐se que os estados nordestinos não
apresentaram mudanças significativas nas suas
estruturas produtivas durante os dois períodos
analisados.

PALAVRAS‐CHAVE: Dinâmica industrial, método diferencial‐estrutural, região Nordeste.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE NORTHEAST INDUSTRIAL: 1990‐2010
ABSTRACT
Given the changes occurring in the Brazilian economy
from the 1990s it is known that the Northeast was also
hit, particularly in relation to their industrial dynamics.
In order to verify the dynamic industrial region the
number of formal jobs generated by the manufacturing
industry, obtained through the Annual Relation of Social
RAIS information was used. To identify this dynamic,
both regional and sector, we used the differential‐
structural method. In addition, we calculated the
coefficient of restructuring. The results show that Ceará
and Paraíba present themselves as the most dynamic in
relation to the generation of formal employment in the

first period from 1990 to 2000 , and in the second (
2000‐2010 ), Bahia and Ceará. Among the most dynamic
sectors of the respective states stood out shoes
Industry and Textiles, in the first period and shoes
Industry and Chemical Industry during the second
period . With the coefficient of restructuring was found
that the northeastern states showed no significant
change in their productive structures during the two
periods analyzed .

KEY‐WORDS: industrial dynamics, structural‐differential method, the Northeast region.

ANÁLISE DA DINÂMICA INDUSTRIAL DA REGIÃO NORDESTE: 1990–2010
INTRODUÇÃO
A economia brasileira passou por profundas transformações a partir da década de 1990
como, abertura comercial, reestruturação produtiva e alteração no papel do Governo Central no
que se refere às políticas de desenvolvimento regional. Todas essas mudanças refletiram
significativamente na estrutura produtiva, no mercado de trabalho, e na dinâmica industrial das
diversas regiões brasileiras, principalmente da região Nordeste.
Os programas voltados para o desenvolvimento regional, elaborados na década de 1990 e
impulsionados a partir de 1995, pelos governos estaduais, baseavam‐se praticamente na
concessão de incentivos fiscais, prática bastante utilizada por esses governos a fim de atrair
investimentos produtivos para suas regiões. Essa estratégia de política econômica interfere
diretamente no desempenho econômico de cada Estado, mesmo que em intensidades
diferentes; além dos investimentos em infraestrutura.
A região Nordeste, como uma região marcada por grandes desigualdades, utilizou bastante
essas estratégias a fim de atrair indústrias e impulsionar o desenvolvimento local. Entretanto, as
empresas avaliam outros fatores que são necessários para garantir um bom funcionamento, além
da concessão de incentivo fiscal, como infraestrutura logística, disponibilidade de mão‐de‐obra
qualificada (e barata, no caso do Nordeste), qualidade dos serviços públicos e, acesso aos
mercados consumidores e fornecedores. Pode‐se resumir um conjunto de estruturas que têm
atuado fortemente no processo de crescimento e desenvolvimento dessa região que, segundo
Amaral Filho (2010) pode ser resumida nos incentivos fiscais e financeiros concedidos pela
SUDENE e pelos governos estaduais; no empreendedorismo local; no apoio do BNB e BNDES; nas
empresas vindas do Sul e Sudeste do país; nos projetos estruturantes implantados na região; e,
nas transferências financeiras e de renda.
O setor industrial é um setor muito importante para a economia de qualquer região, tendo
em vista que é um caminho para alcançar o desenvolvimento pelo qual se tem um retorno
bastante rápido, já que tem a capacidade de desencadear outras atividades. Diante disso, este
trabalho busca analisar a dinâmica industrial da região Nordeste no período de 1990 a 2010 sob o
enfoque setorial e espacial e, a partir daí identificar os componentes do dinamismo industrial na
região Nordeste nas duas últimas décadas referidas; identificar os setores mais dinâmicos;
identificar os fatores de natureza locacional, isto é, as vantagens locacionais para a atração de
atividades industriais; e, verificar se houve mudanças na distribuição dos subsetores industriais
na região durante o referido período.
MATERIAIS E MÉTODOS
A variável tomada como medida para analisar o desempenho do setor industrial foi o
emprego. Foram utilizados os dados de emprego formal da Indústria de Transformação de cada
Estado da Região Nordeste, que foram retirados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
durante o período de 1990 a 2010. Esses dados estão desagregados de acordo com a classificação
dos subsetores de atividade da Indústria de Transformação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

O método utilizado foi o Estrutural‐Diferencial que tem como objetivo descrever o
crescimento econômico de uma região baseado em sua estrutura produtiva que é formado pela
Variação Líquida Proporcional ou Estrutural (VLP) e pela Variação Líquida Diferencial (VLD).
Tem‐se, então:
VLTij = (Eij¹ ‐ Eijº) ‐Eijº (αtt – 1)
(1)
VLPij = Eijº (αit – αtt)
(2)
VLDij = Eijº (αij– αit)
(3)
Somando esses dois efeitos tem‐se:
VLTij = VLDij – VLPij
(4)
Para complementar a análise dos dados foi usada o Coeficiente de Reestruturação cujo
objetivo é relacionar a estrutura do emprego em uma determinada região entre dois períodos
(HADDAD, 1989). Através desse coeficiente pode‐se avaliar o grau de especialização de cada
estado que, por sua vez, ajuda a compreender o seu crescimento. Ele varia de zero a um, quando
o coeficiente for igual a zero, significa que não houve modificações na composição setorial da
região/estado e, quando for igual a um, que ocorreu uma reestruturação profunda na
composição setorial da região/estado.
CRj = ∑ (│еij¹ – еijº│) : coeficiente de reestruturação do estado j. (5)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados de emprego formal da Indústria de Transformação (segundo os
subsetores do IBGE), extraídos da RAIS, durante o período de 1990 a 2010, foi feita uma análise
dividindo esse período em duas décadas.
Tabela 1 ‐ Empregos Formais da Indústria de Transformação do Nordeste: 1990‐2010
Estados do Nordeste

Empregos em Números Absolutos
1990

2000

2010

Maranhão

20.050

20.519

35.947

Piauí

13.911

17.122

27.170

Ceará

94.862

143.603

251.357

Rio Grande do Norte

37.155

40.775

74.776

Paraíba

40.330

45.045

74.918

Pernambuco

209.911

129.075

217.222

Alagoas

59.162

61.113

105.087

Sergipe

24.757

22.323

41.477

Bahia

103.457

105.572

224.490

Nordeste

603.595

585.147

1.052.444

Fonte: Elaboração própria, RAIS.

Durante a primeira década (1990‐2000), a geração de empregos formais foi negativa,
apresentando um saldo negativo de 18.448 empregos. Analisando os Estados, nessa década
praticamente todos avançaram em termos de crescimento do número de empregos gerados,
somente Pernambuco e Sergipe apresentaram queda de 80.836 e 2.434, respectivamente. A
partir dos anos 2000, o crescimento da economia nordestina começa apresentar indicadores
positivos, refletindo, portanto, no número de empregos formais gerados, reflexo, por exemplo,
da expansão do crédito às empresas e às famílias, do aumento real do salário mínimo e, das
políticas sociais de transferências de renda (TABELA 1).
Tabela 2 ‐ Padrões Estaduais de Crescimento do Emprego Total no Nordeste: 2000/1990
Variação Líquida Total

Variação Líquida Diferencial

Variação Líquida Estrutural

(VLT)

(VLD)

(VLE)

141,32

1.081,80

‐940,48

Piauí

3.818,77

3.636,17

182,60

Ceará

58.662,78

51.640,32

7.022,46

Rio Grande do Norte

4.816,41

4.755,59

60,82

Paraíba

12.672,12

5.947,63

6.724,49

Pernambuco

‐76.055,71

‐74.420,38

‐1.635,33

Alagoas

‐3.699,24

3.759,20

‐7.458,44

Sergipe

‐85,63

‐1.677,34

1.591,70

Bahia
‐270,81
Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2000/1990.

5.277,01

‐5.547,83

Estados
Maranhão

De acordo com a tabela 2, o resultado negativo da variação líquida total do Estado de
Pernambuco se deve a ambas as variações terem se mostrado negativas, ou seja, ele não
conseguiu se especializar em nenhuma atividade produtiva que pudesse alavancar a sua
produção e, consequentemente, gerar mais postos de trabalho formal. Além disso, não possuía
uma estrutura produtiva com crescimento dinâmico em termos nacionais.
Os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentaram um
considerável padrão de crescimento do emprego formal, o que determinou uma variação líquida
total positiva. Com exceção do primeiro, todos os outros estados apresentaram variação
diferencial e estrutural positivas, mesmo que em intensidades de atuação diferentes em cada um
deles. Isso significa que a geração de emprego formal do Ceará e Paraíba foi determinada tanto
por eles apresentarem uma estrutura produtiva concentrada em setores dinâmicos (setores onde
a taxa de crescimento do emprego é alta) em relação ao nível nacional e por apresentarem
vantagens locacionais capazes de absorver os setores de atividade econômica (TABELA 2).

Tabela 3 ‐ Padrões Estaduais de Crescimento do Emprego Total no Nordeste: 2010/2000
Variação Líquida Total
(VLT)

Variação Líquida Diferencial
(VLD)

Variação Líquida
Estrutural
(VLE)

378
‐4.765
3.187
‐3.048
‐4.194

‐958
‐3.626
‐6.927
1.438
‐6.100

1.336
‐1.139
10.114
‐4.486
1.906

Pernambuco
‐22.967
Alagoas
‐16.181
Sergipe
‐117
Bahia
47.709
Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2010/2000.

‐14.932
‐4.831
1.327
34.608

‐8.035
‐11.351
‐1.444
13.100

Estados
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba

No segundo período analisado (tabela 3), a maioria dos estados apresentou uma variação
líquida total negativa. Dentre esses Estados, Pernambuco foi quem apresentou o pior resultado
negativo, ou seja, quem gerou menos emprego no período de 2000 a 2010. Esse resultado reflete
tanto a variação diferencial quanto a estrutural, o que significa que Pernambuco não detinha,
nesse período, uma estrutura produtiva concentrada em setores dinâmicos em relação ao nível
nacional e nem de condições locais que pudessem atrair setores de atividade econômica e gerar
mais emprego formal. Os Estados do Piauí e Alagoas também apresentaram resultados
semelhantes ao de Pernambuco, porém não com a mesma intensidade das variações.
Por outro lado, Bahia apresentou uma expressiva variação líquida positiva como resultado
das variações estruturais e diferenciais, sendo que as vantagens locacionais foram bem mais
presentes nesse estado do que a estrutura produtiva e, por sua vez, geraram mais empregos
formais no período de 2000 a 2010. O setor que mais contribuiu com o valor positivo da VLD foi a
Indústria de calçados, apresentando‐se, portanto como setor mais dinâmico desse estado. Já
para o valor da VLE foi o setor da Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e
perfumaria, que se apresentou, portanto como setor mais dinâmico desse estado (TABELA 3).
Tabela 4 – Coeficiente de Reestruturação dos Estados do Nordeste para os anos 1990 e 2000
Estados
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Fonte: Elaboração Própria, RAIS 2000/1990

Coeficiente de Reestruturação
0,1309
0,1009
0,1745
0,1944
0,2286
0,0863
0,0635
0,3061
0,1588

Os resultados obtidos através do Coeficiente de Reestruturação (Tabela 4) mostram que as
mudanças na estrutura ocupacional dos estados da região Nordeste não foram tão consideráveis
na primeira década analisada.
Nesse período, os Estados que apresentaram maior modificação setorial foram: Sergipe
(0,3061), Paraíba (0,2286) e Rio Grande do Norte (0,1944). As maiores mudanças se deram nos
setores Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,08789), e Indústria têxtil do
vestuário e artefatos de tecidos (0,07935) no estado de Sergipe; Indústria de produtos
alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,07564) e Indústria de calçados (0,07160) na Paraíba; e,
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,07929) e Indústria têxtil do
vestuário e artefatos de tecidos (0,05861) no Rio Grande do Norte (TABELA 4).
Tabela 5 – Coeficiente de Reestruturação dos Estados do Nordeste para os anos 2000 e 2010
Estados
Maranhão

Coeficiente de Reestruturação
0,2231

Piauí

0,1038

Ceará

0,1081

Rio Grande do Norte

0,0847

Paraíba

0,1331

Pernambuco

0,0788

Alagoas

0,0468

Sergipe

0,2352

Bahia
Fonte: Elaboração Própria, Rais2010/2000

0,1602

Já no período de 2000 a 2010 as maiores mudanças na estrutura setorial ocorreram nos
estados de Sergipe (0,2352), Maranhão (0,2231), e Bahia (0,1602) respectivamente. Apesar de
outros estados terem entrado para a liderança dentre os que tiveram maiores alterações na
estrutura setorial, a intensidade dessas mudanças foram bem menores, como pode ser visto nos
valores dos coeficientes desses estados. Partindo para a análise setorial vê‐se que os setores da
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (0,07065), Indústria da madeira e do
mobiliário (0,06461) e Indústria de calçados (0,04807) são os que apresentaram maiores
mudanças dentre todos os setores nos Estados mencionados (TABELA 5).
CONCLUSÃO
Através do método Diferencial‐Estrutural conclui‐se que no primeiro período analisado
(1990 a 2000), os Estados mais dinâmicos foram Ceará e Paraíba, contribuindo mais fortemente
para esse resultado as vantagens locacionais, no caso do Ceará, e a própria estrutura produtiva
da Paraíba. Tendo como principal propulsor desse resultado a Indústria Calçadista e a Têxtil
nesses Estados, ou seja, esses setores apresentaram‐se como dinâmicos.
No segundo período, os Estados mais dinâmicos em termos de geração de empregos foram
Bahia e Ceará, cujo resultado reflete a sua própria estrutura produtiva, no caso do Ceará; já o
Estado da Bahia foi mais dinâmico devido às suas vantagens locacionais, vista pelo resultado da

variação líquida diferencial, mesmo tendo em sua estrutura produtiva grande contribuição. Em
termos de setores, percebe‐se que os mais dinâmicos foram Indústria química e Indústria de
calçados na Bahia e indústria de calçados no Ceará.
De acordo com o coeficiente de reestruturação, constatou‐se que os estados nordestinos
não apresentaram mudanças significativas nas suas estruturas produtivas durante os dois
períodos analisados, ou seja, durante esse tempo nenhum estado atingiu o nível máximo de
mudança estrutural. Sergipe (0,3061 e 0,2352) foi quem apresentou o maior nível de
reestruturação nos dois períodos analisados, e maior mudança na composição setorial se deu no
setor de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico.
Contudo, constatou‐se que os mecanismos tais como: os incentivos fiscais tem a capacidade
de atrair novos empreendimentos, gerar mais empregos formais e diversificar a pauta produtiva.
E, os projetos de iniciativas governamentais que procuram atuar nos setores considerados mais
estratégicos por cada estado), contribuíram para a dinâmica industrial da região, visto pelo
número de empregos formais gerados nos estados do nordeste. Sendo os responsáveis por essa
dinâmica, durante todo o período analisado, Ceará, Paraíba e Bahia, cujos setores mais dinâmicos
foram: indústria de calçados, têxtil e química.
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RESUMO
O objetivo geral que norteou este trabalho foi de
analisar a contribuição socioeconômica do PMCMV
como política pública de habitação no município de
Paulista – PB, no período de 2010 a 2012. Foi utilizado
como instrumento metodológico estudos e pesquisas já
realizadas sobre o tema na literatura, através pesquisa
bibliográfica como também estudo de caso com a
obtenção de dados primários por meio de questionários
aplicados a uma amostra de 50 mutuários residentes no
município em estudo que contraíram o financiamento
habitacional via o PMCMV no período de 2010 a 2012.
Os resultados indicaram que o PMCMV é de suma
importância no combate ao déficit de habitação do

município, bem como no âmbito socioeconômico,
devido ao seu cunho social, com tal programa o atual
município vive um boom imobiliário nunca visto, uma
vez que foram financiadas no período em análise cerca
de 77 casas construindo até um novo bairro, como a
ampliação de algumas ruas. Porém, algumas famílias
comprometeram sua renda acima de 30%, com o
financiamento, o que pode acabar comprometendo o
pagamento do débito contribuindo para a inadimplência
do sistema econômico.

PALAVRAS‐CHAVE: Empréstimos, Famílias, Financiamentos.

AN ANALYSIS OF THE PROGRAM MY HOUSE MY LIFE AS A PUBLIC HOUSING POLICY: THE CASE
OF PAULISTA ‐ PB
ABSTRACT
The general objective that guided this study was to
analyze the contribution of socioeconomic PMCMV as
public housing policy in the municipality of Paulista ‐. PB.
Was used as a methodological instrument studies and
research already conducted on the topic in the
literature, through literature as well as case study with
obtaining primary data through questionnaires
administered to a sample of 50 borrowers residing in the
city under study who contracted housing finance via
PMCMV the period 2010‐2012. Results indicated that

KEY‐WORDS: Loans, Families, Financing.

the PMCMV is of paramount importance in combating
housing deficit of the municipality as well as the
socioeconomic context, due to its social nature, such a
program with the current city is experiencing a real
estate boom not seen since they were financed in the
period around 77 homes built to a new neighborhood,
such as the expansion of some streets. However, some
families pledged their income above 30% with financing,
which may end up compromising the payment of debt
contributing to the delinquency of the economic system.

UMA ANÁLISE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) COMO POLÍTICA PÚBLICA
DE HABITAÇÃO: O CASO DE PAULISTA – PB
INTRODUÇÃO
A habitação pode ser considerada, um dos principais problemas sociais urbanos do Brasil.
Constantemente milhares de pessoas lutam pelo acesso à moradia. A aquisição da casa própria é
um direito constitucional e social, porém ainda não foi concretizada no Brasil. A efetivação do
mesmo está sempre ligada à propriedade, que também é protegida pela Constituição Federal e
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porém percebe‐se que a demanda é maior do
que a condição de oferta por parte das políticas públicas.
Nas questões sociais, o desejo pela casa própria vem se destacando cada vez mais, tendo
em vista os altos índices de déficit habitacional existente nas cidades. Partindo dessa premissa, o
Governo Federal criou em 2007, durante a gestão do Ex Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que é um programa de
desenvolvimento econômico que promoverá: aceleração do crescimento; o aumento do
emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira, ou seja, promover o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (BONDUKI, 2013).
Esse Programa consiste em um conjunto de medidas destinadas a: incentivar o
investimento privado; aumentar o investimento público em infraestrutura e remover os
obstáculos que impedem o crescimento econômico, em outras palavras propiciará o crescimento
da demanda interna. Entre as grandes linhas de ação do PAC, o setor habitacional está
contemplado em duas: investimento em infraestrutura e estímulo ao crédito e ao financiamento.
Num momento de crise global como a vivida durante 2009 com variação do produto
interno bruto brasileiro negativo, a criação de projetos de investimento por parte do governo
para a retomada do crescimento é de grande importância. Por um lado, pode‐se fornecer um
parâmetro de comparação para o resultado positivo esperado pelo governo. Por outro, pode‐
se fornecer alternativas de alocação de recursos que levem a outros resultados desejáveis, como
maior crescimento do produto nacional, a redução do déficit de habitação e a aquisição da casa
própria por exemplo.
O contexto atual da política habitacional tem em evidência o programa chamado Minha
Casa, Minha Vida, que surge como uma resposta do governo à crise econômica mundial para
impulsionar o mercado da construção civil, gerar empregos e ao mesmo tempo o crescimento
econômico, o objetivo do programa é aquisição da casa própria, para famílias com a renda bruta
de até três salários mínimos, pelo fundo do programa habitacional. A Caixa Econômica Federal
exerce um importante papel neste processo de aquisição, pois é um órgão responsável pela
questão habitacional.
A partir dos estudos e conhecimentos adquiridos sobre a própria teoria econômica em
relação ao tema da pesquisa, surge um maior interesse pelo direcionamento mais aprofundado
sobre o referido programa de subsídio a habitação de forma ampla, principalmente ao fato de ter
sido instituído em um período de crise, o que evidência uma característica da teoria econômica
em Keynes. O estudo da política pública de habitação nesse sentido é uma ferramenta muito
importante, pois reflete não só as condições de oferta por parte do governo, mas sim a própria

demanda por parte da sociedade civil, como do déficit existente e a própria situação econômica
que levou a criação de tal política.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para sistematização dos posicionamentos de diversos autores em relação às políticas
públicas, a investigação partiu de um vasto levantamento bibliográfico. Num segundo momento,
o trabalho buscou levantar os impactos e resultados do programa, com a aplicação de um
questionário aos mutuários que obtiveram o financiamento da casa própria. A aplicação do
questionário foi realizada diretamente a 50 mutuários diretamente nos domicílios no município
de Paulista – PB. O questionário aplicado aos mutuários do programa teve cinquenta questões
sendo que serão apresentados os principais resultados. As questões foram divididas por tópicos
como a dados perfil socioeconômicos, políticas públicas de habitação e impactos do programa
minha casa minha vida para as famílias. A aplicação do questionário ocorreu no mês de abril de
2013. O tratamento e análises das informações deram‐se com auxílio do Excel para a confecção
dos gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante ao questionário aplicado foi possível identificar que, o Programa Minha Casa
Minha Vida ‐ PMCMV contribuiu e contribui para o crescimento do setor imobiliário, haja vista
pela demanda crescente pelos financiamentos ofertados pela política do Programa. O PMCMV
tem várias modalidades de financiamento, porém o referido estudo analisa apenas duas dessas, a
da compra da casa e a de construção. Analisando a segunda modalidade, verificou‐se alguns
pontos negativos, cerca de 46% das famílias em estudo, afirmaram que o valor liberado não foi
suficiente para a construção da casa. Conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 ‐ Quanto ao valor do financiamento liberado, se foi suficiente ou não

De acordo com dados, constata‐se que a grande parte da amostra, fez o financiamento
com o valor que precisou na compra da casa própria bem como na compra de terreno e
construção, cerca de 54% (27) afirmaram ter sido suficiente o valor da proposta, 32%(16)
declararam não ter sido suficiente o valor, sendo que tiveram que recorrer a outros
empréstimos, e 14% (7) disseram que o valor não foi suficiente, porém não recoreram o outro
empréstimo, mas sim venderam alguns bens de valor que tinha como: carro e moto.
Assim nota‐se que em alguns casos, que além da parcela do financiamento habitacional,
a renda do mutuário ficou mais ainda comprometida com a realização de outros empréstimos,
enquanto os que não quiseram contrair outro empréstimo, preferiram desfazer‐se de alguns
bens que tinha adquirido ao longo do tempo. A Figura 2, quantifica os valores do empréstimos
contraídos para complementar os gastos com a compra da casa pronta e construção.

Figura 2 – Valor de empréstimos complementares contraídos ou não para
aquisião da casa ou construção
De acordo com Brasil (1993) o percentual máximo de comprometimento de renda do
mutuário nos contratos regidos pelo Plano Equivalência Salarial, correspondente à relação entre
o valor do encargo mensal e a renda bruta do mutuário verificada no mês imediatamente
anterior, não poderá ser superior a 30%.
Dessa forma, o mutuário não pode comprometer mais do que trinta por cento de sua
renda, haja vista que existem outros gastos para serem cumpridos com a renda, como:
alimentação, vestuário, farmácia e entre outros.
Uma vez que, realizando um financiamento de habitação que não foi suficiente a compra
do imóvel ou no término da construção, o indivíduo irá comprometer ainda mais sua renda com
outros empréstimos, uma vez que chegando a somar o valor do financiamento e de
empréstimos, o cidadão poderá ficar individado. A Figura 3, evidencia a soma das parcelas do

entrevistados nessa amostra que realizaram empréstimo para complementar os gastos com o
término de obra e pagamento da casa.

Figura 2 – Valores da soma das parcelas do financiamento mais o do empréstimo
Dessa forma, pode‐se ver que algumas famílias além de terem obtido o financiamento da
casa própria, ainda foi preciso demandar por mais linhas de crédito para finalizar a sua
moradia.Essa fator é preocupante, pois algumas famílias podem se tornarem inadiplentes.
Segundo o Serassa Experian (2012) a inadimplência dos consumidores brasileiros cresceu
21,5% em 2011, na comparação com 2010, conforme revela o Indicador Serasa Experian de
Inadimplência do Consumidor. Foi a maior elevação verificada desde 2002, quando houve um
crescimento de 24,7% ante 2001. Na relação anual (dezembro de 2011 sobre dezembro de 2010),
por sua vez, a elevação foi de 13,1%, a menor desde setembro de 2010. Já na comparação entre
dezembro e novembro último o levantamento apresentou queda de 2,5%.Para os economistas
da Serasa Experian, o aumento da inflação, que reduziu o rendimento do trabalhador, e os juros
ainda elevados afetaram a capacidade de pagamento do consumidor diante de um
endividamento crescente em 2011. Cabe destacar que o acumulo de dívidas, de médio e longo
prazos, vem desde 2010, ano em que as condições de crédito e do orçamento do consumidor
foram mais favoráveis do que em 2011.
Com a renda comprometida um pouco, os mutuários chegam a atrasar a algumas vezes as
parcelas do financiamento habitacional, a Figura 4 mostra essa condição.

Figura 4 – Se chegou atrasar o financiamento habitacional

Conforme os dados muitos dos mutuários independente de sua profissão ou renda
chegaram a atrasar alguma parcela, cerca de 52% (26) afirmaram já terem atrasado entre uma a
duas parcelas, mas que quitaram as duas, e 48% (24) dos entrevistados declararm que fazem o
possível para não atrasar.Isso mostra que de certa forma as parcelas e os valores do
financiamento acabou comprometendo os salários dos mutuários, mesmo sendo funcionário
público, autônomo e demais profissões.
Outro dado importante e preocupante se refere‐se a renda dos mutuários, haaja vista que
no município em estudo, pôde‐se verificar que a grande parte que obteve o fianciamento da
casa, foi através de declarações de renda de pessoa física, sendo que as informações nelas
prestadas, não eram verídicas. A Figura 5 mostra esses dados.

Figura 5 – Percentual da renda bruta e fictícia dos mutuários
Quanto aos dados da Figura 5, evidenciou‐se que 53% (28) dos entrevistados optaram em
fazer a declaração de renda de pessoa física, colocando uma renda ficitícia e não a renda bruta,
isso de fato mostra que, tais mutuários podem a virem ficar individados bem como inadiplentes
junto a Caixa Econômica, já 47% (25) declararam de fato a renda bruta auferida em seus
rendimentos.
Evidenciou‐se que 53% dos mutuários não têm um comprovante de renda comprobatório
que assegure a instituição quanto ao pagamento, usaram a declaração do imposto de renda em
sua maioria declarando ser autônomo e atribuindo uma renda que não existia, mas que para
conseguir o financiamento para realizar o sonho da casa pronta a fizeram assim, e só apenas 44%
de fato tinha a renda bruta, o que revela que a capacidade de pagamentos dos mutuários é mais
precisa.
CONCLUSÃO
A criação de políticas públicas no Brasil é de competência do poder executivo em todas as
instâncias de governo. Elas são criadas por meio de instrumentos legais que definem um
determinado aspecto social, cultural, econômico ou de ordenação territorial como prioritário
para atuação do poder público, estabelecendo diretrizes, planos e metas a serem atingidos, em

suma procurando corrigir um problema que detectado, mas que necessita ser combatido para o
bem coletivo de todos.
Na avaliação do PMCMV no município de Paulista – PB através dos resultados obtidos a
partir da pesquisa foi diagnosticado que sua intenção é de grande valia para o desenvolvimento
socieconômico, devido os montantes derecursos investidos através do mesmo aquecendo a
economia local
No que se refere com a execução do programa, no município houve uma crescente
demanda por financiamento imobiliário através da criação do PMCMV, o qual fez com que o
município ganhasse um novo bairro, bairro, além de ampliar outras ruas com a expansão das
contruções, contribuindo também para o município com a arrecadação dos tributos.
Contudo, apesar de todos os benefícios gerados pelo PMCMV para a economia nacional,
local e as famílias com aquisição da casa pronta, é preciso que o governo fiscalize mais os
mutuários e a capacidade de pagamento antes de assinarem as propostas, para que as famílias
não se comprometam o valor das parcelas em relação a renda auferida bem como evitar um risco
de crédito aos bancos com empréstimos e mais empréstimos, de fato a política é eficiente ao
cobate ao defícit de habitação e estimula a economia, porém existe algumas particularidades
como a falta de fiscalização em relação a renda, os valores dos terrenos elevados devido a
demanda está crescente, e isso causam entraves para que tal programa tornne‐se mais eficiente
em quanto uma política pública de habitação.
Algumas famílias comprometeram a sua renda, com o valor das parcelas ( financiamento e
empréstimo) chegando até a pensarem em vender a casa, o que mostra de fato que precisa ser
realizado uma fiscalização para que além das famílias, a economia no geral não sofra com tais
particularidades.
Dessa forma, os resultados do desempenho do PMCMV no município de Paulista ‐ PB são
importantes e significativos no se refere ao lado social e econômico, social pela aquisiação da
casa, na questão econômica pelo emprego,, renda e arrecadações gerados ao município.
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RESUMO
Nossa Senhora da Glória, cuja população está estimada
em 32.335 habitantes (censo 2010, IBGE), caracteriza‐se
pela forte presença da agricultura familiar e pela
pecuária do leite como sua principal atividade
econômica. A cadeia produtiva de leite, formada por
empresas fornecedoras de insumos agropecuários,
produtores rurais, agroindústrias (as chamadas
fabriquetas, unidades produtoras de derivados de leite)
e pelo mercado consumidor, desempenham importante
papel para o crescimento socioeconômico do município
de Nossa Senhora da Glória, gerando empregos e
fortalecendo os empreendimentos locais de toda a
região do semi‐árido sergipano. Apesar da relevante
importância da cadeia produtiva de leite, os produtos
por elas fabricados, especialmente os das fabriquetas,
ainda não obedecem aos padrões higiênico‐sanitários

estabelecidos pelos órgãos competentes, portanto
ainda precisam de ações e políticas que promovam a
qualidade dos produtos, garantido a sustentação dessa
atividade econômica. Nesse contexto, o presente
trabalho objetivou mostrar, de modo introdutório, as
principais características da cadeia produtiva de leite do
município de Nossa Senhora da Glória no intuito de
destacar a sua importância para desenvolvimento
socioeconômico da região. Foram realizadas coletas de
dados secundários produzidos pela Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (ENDAGRO) e
por outros órgãos de pesquisa, como o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED).
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THE IMPORTANCE OF SUPPLY CHAIN OF MILK FOR THE CITY OF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
ABSTRACT
Nossa Senhora da Glória, whose population is standards established by the competent bodies , so still
estimated at 32,335 inhabitants ( 2010 Census , IBGE ) , need actions and policies that promote quality products
characterized by the strong presence of family farming , guaranteed to support this economic activity . In this
and ranching milk as their main economic activity . The context, the present paper we show the main
production chain of milk, formed by companies characteristics of the production chain of milk in the
supplying agricultural inputs , farmers , agribusinesses ( municipality of Our Lady of Glory in order to highlight its
calls sweatshops , producing units derived from milk) importance to socio‐economic development of the
and the consumer market , play an important role in the region . Collection of secondary data produced by the
socioeconomic growth of the municipality of Our Lady of Agricultural Development Company of Sergipe (
Glory creating jobs and strengthening local businesses ENDAGRO ) and other research institutions, such as the
throughout the region of Sergipe semi ‐arid . Despite the Brazilian Institute of Geography and Statistics ( IBGE )
great importance of the production chain of milk and the Ministry of Labor were held by the General
products manufactured by them , especially those in Register of Employees and Unemployed ( CAGED ).
sweatshops , not yet meet the hygienic‐ sanitary
KEY‐WORDS: Production chains, dairy, milk, Nossa Senhora da Glória.

A IMPORTÂNCIA DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE PARA O MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
1. INTRODUÇÃO
Nossa Senhora da Glória, cuja população está estimada em 32.335 habitantes (censo 2010,
IBGE), caracteriza‐se pela forte presença da agricultura familiar e pela pecuária do leite como sua
principal atividade econômica. A Cadeia Produtiva do Leite no município de Nossa Senhora da
Glória apresenta relevante importância socioeconômica para todo o semiárido sergipano. A
sustentação da economia local está, historicamente, intimamente ligada com o crescimento
dessa cadeia, o que evidencia a necessidade de estudá‐la e de analisar os principais obstáculos e
identificar as possíveis soluções para o desenvolvimento sustentável da produção leiteira do
município. Diante do exposto, o presente trabalho contribuirá, ainda que de forma introdutória,
para o melhor entendimento do funcionamento e das principais características dessa atividade
produtiva.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo caracteriza‐se como sendo um estudo de caso do tipo descritivo. Buscou‐
se dados na literatura especializada e em dados secundários junto a órgãos de pesquisas nacional
e estadual, a exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (ENDAGRO) e do Ministério do Trabalho e Emprego,
por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Quanto à abordagem de
pesquisa, dar‐se‐á ênfase aos aspectos quantitativos e qualitativos. Este artigo cumpre a primeira
parte de um projeto de pesquisa intitulado “Descrição e Análise da Cadeia Produtiva de Leite em
Nossa Senhora da Glória‐SE”, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação
Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Na fase seguinte do projeto dar‐se‐á ênfase à
aplicação dos questionários de pesquisa junto aos produtores rurais do município. Para esse
momento foram levantados dados que permitissem, mesmo que brevemente, uma descrição da
cadeia produtiva do município de Nossa Senhora da Glória. Por se tratar de dados iniciais,
pesquisas futuras contemplarão melhor os elos dessa cadeia, inclusive com dados primários,
frutos de trabalhos do grupo de pesquisa Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Instituto
Federal de Sergipe.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dados de maio de 2010 provam que o município de Nossa Senhora da Glória
concentra o maior rebanho bovino do Estado de Sergipe, com cerca de 40.504 mil cabeças
de gado, predominantemente leiteiro, com uma produção de aproximadamente 70 mil litros
de leite/dia, o que leva a destacar o município como o principal pólo de produção de leite de
todo o Estado (ENDAGRO, 2010).
Deve‐se, ainda, destacar que a pecuária leiteira na região do semiárido possui
números animadores, não somente pelo melhoramento genético dos animais, mas também

pela presença de 06 agroindústrias de laticínios: 02 de mini, 02 de médio e 02 de grande
porte, além de 102 fabriquetas instaladas e cerca de 400 unidades ou propriedades, que se
destinam a produção ou fabricação caseira de queijos, principalmente de coalho. Ressalta‐
se, também, que a referida atividade está presente em 87,8% dos estabelecimentos
agropecuários existentes no município, dando, assim, sustentabilidade à atividade leiteira
tanto no campo produtivo quanto no campo social, contribuindo para assegurar a criação de
inúmeros postos de trabalho e gerando renda capaz de minimizar o fluxo migratório no
sentido campo/cidade (ENDAGRO, 2010). A tabela 1 apresenta mais informações sobre a
cadeia produtiva de leite do município.
Tabela 1: Atividades agropecuárias de Nossa Senhora da Glória
Atividades
Número de propriedades existentes

Total
1.650 propriedades

Número de fêmeas aptas à reprodução
Número de fêmeas em lactação

20.600 fêmeas
11.600 fêmeas

Área plantada com a cultura do milho

15.000ha

Área plantada com a cultura do feijão

3.200ha

Fonte: ENDAGRO, 2010 (elaboração própria).
Quanto à origem do leite que abastecem as fabriquetas do alto sertão sergipano, os
dados da ENDAGRO mostram que aproximadamente 169 mil litros de leite são beneficiados
por dia, sendo que deste total, 97,3% são provenientes dos municípios que compõem o alto
sertão (ver tabela 2) e os 2,7% restantes vêm de municípios fora do semiárido sergipano.
Tanto o município como toda a região do alto sertão sergipano apresentou
crescimento nos últimos anos. Se comparado com o ano de 2003, Nossa Senhora da Glória,
conforme fica visível na tabela 2, obteve um crescimento de 81% no volume de leite
beneficiado. Nesse período, o município que mais obteve crescimento foi Canindé do São
Francisco, com 511% de aumento. No entanto, esse crescimento não é representativo para a
região, uma vez que o valor absoluto de leite beneficiado é muito pequeno comparando‐se
aos demais municípios. Em termos de volume total beneficiado para os anos de 2009/2010,
Nossa Senhora da Glória dispara como a maior produtora de leite da região, sendo
acompanhada de perto apenas pelo município de Porto da Folha. No entanto, Porto da Folha
possui uma área total de 896,937 km2, ao passo que Nossa Senhora da Glória possui 756,485
km2 de área territorial. É uma diferença maior que o município de Nossa Senhora de
Lourdes, que possui 80,421 km2.
Tabela 2: Volume total de leite beneficiado/dia
Município

Canindé
Gararu
Monte Alegre
Nª Sª da Glória

2003
1.080
10.100
4.750
32.500

Volume total de leite beneficiado
(litros/dia)
2009/2010
6.600
21.530
5.800
58.700

%
511
113
22
81

Nª Sª de Lourdes
7.500
Poço Redondo
6.800
Porto da Folha
21.500
TOTAL
84.230
Fonte: ENDAGRO, 2010 (elaboração própria).

16.050
11.070
49.200
168.950

114
63
129
106

Sobre o crescimento do volume de leite produzido e beneficiado pelas fabriquetas
localizadas na região, tomando‐se como referência os dados obtidos nos anos 2003 e 2009/2010,
verifica‐se um crescimento geral da ordem de 106%, com destaque para o município de Nossa
Senhora da Glória, Tal crescimento é decorrente do melhoramento genético do rebanho leiteiro,
número de ordenhas, controle sanitário e melhoria da alimentação do rebanho.
A cadeia produtiva de leite tem repercussão direta no desempenho da economia.
Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário de Nossa Senhora da Glória para o
ano de 2009 foi de 38,743 mil reais (ver figura 2), aproximando‐se do PIB da indústria,
confirmando a vocação agropecuária do município. Vale ressaltar que os demais setores
(indústria e serviços) possuem uma grande dependência da agropecuária e que a cadeia
produtiva possui empreendimentos que passam pelos demais setores, como as fabriquetas de
laticínios, que fazem parte do setor industrial. Os serviços, incluindo o comércio, apresentam
aceleração ou declínio a depender da produção agropecuária, demonstrando a relação
harmônica em que os elos da cadeia produtiva de leite se encontram.
A exemplo do esquema proposto por SANTANA (2003) para a cadeia produtiva de leite no
Estado de Rondônia, Nossa Senhora da Glória possui elos bem visíveis de sua cadeia
agroindustrial. Conforme fica visível na figura 3, a cadeia produtiva de leite envolve desde as
empresas fornecedoras de insumos ao mercado consumidor, havendo sinergia entre esses elos e
co‐dependência, ainda que não haja cooperação formal, segundo informações dos órgãos
municipais.

Figura 2: Produto Interno Bruto de Nossa Senhora da Glória para o ano de 2009 a preços
correntes e em mil reais. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (elaboração
própria).

Fornecedores
de Insumos

Produtores de
Leite

Agroindústrias

Mercado
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Figura 3: Esquema ilustrativo da cadeia produtiva de leite de Nossa Senhora da Glória
Fonte: Adaptado de BATALHA (2003)
Apesar de apresentar crescimento no número de contratações no setor agroindustrial em
Nossa Senhora da Glória durante todo o ano de 2011, muitos profissionais ligados a esse setor
tiveram que conviver com o desemprego, especialmente os motoristas de caminhão,
manteigueiros e operadores de caldeira, conforme mostra a tabela 3. Ainda de acordo com essa
tabela, uma das principais profissões que apresentaram saldo positivo de janeiro a dezembro de
2011 foi a do trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios. Nesse período foram
admitidos 56 funcionários e desligados 36, dando um saldo positivo de 20 contratações. A falta
de sustentação dos empregos gerados tem sido motivo de preocupação, uma vez que os
trabalhadores desligados sentem dificuldades em serem relocados no mesmo subsetor. Quanto à
remuneração, percebe‐se que há uma defasagem no pagamento dos salários se comparado com
a indústria como um todo. Apenas os supervisores de produção da indústria alimentícia, seguidos
dos técnicos agrícolas e dos motoristas de caminhão apresentaram salários superiores a dois
salários mínimos, considerando o salário mínimo de 2011 que era R$ 545,00.
Tabela 3: Admissões, desligamentos e salário médio na indústria de transformação de Nossa
Senhora da Glória de janeiro a dezembro de 2011. SubSetor: Indústria de produtos alimentícios,
bebidas e álcool etílico.
Desliga‐

Profissão

Salário Médio
(admissão)

Trabalhador de Tratamento do
Leite e Fabricação de Laticínios e
Afins

635,46

56

36

20

Motorista de Caminhão

1.144,00

7

21

‐14

Manteigueiro na Fabricação de
Laticínio

1.032,33

3

13

‐10

Alimentador de Linha de
Producão

559,92

12

7

5

Operador de Caldeira

650,00

2

5

‐3

Técnico de Laboratório Industrial

735,00

5

4

1

Operador de Maquina de
Envasar Líquidos

668,00

1

3

‐2

Mecânico de Manutenção de
Maquinas, em Geral

823,50

2

3

‐1

Supervisor de Produção da
Indústria Alimentícia

1.286,50

2

3

‐1

Admissão

mento

Saldo

Queijeiro na Fabricacão de
Laticínio

555,00

2

2

Técnico Agricola

1.280,00

1

1

Auxiliar de Laboratório de
Analises Físico‐Químicas

578,67

3

1

2

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego ‐ Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED).
6. CONCLUSÕES
Apesar da relevante importância da atividade leiteira, no âmbito do município, fica
evidente que a distância a ser percorrida rumo à eficiência produtiva ainda é muito alta,
principalmente quanto à adequação dos sistemas de produção em uso pelos produtores de leite,
bem como na melhoria da qualidade dos produtos lácteos (higiênico‐sanitário) produzidos pelas
fabriquetas, estas responsáveis pela absorção de 51% do volume de leite produzido por dia no
município de Nossa Senhora da Glória. Problemas relacionados à seca são velhos problemas que
assolam o sertão sergipano, aumentando os custos de produção e diminuindo os lucros dos
produtores rurais. O presente trabalho buscou mostrar a importância que a cadeia produtiva de
leite de Nossa Senhora da Glória exerce sobre o município, porém, não foram contemplados os
níveis desse impacto junto aos demais setores da economia gloriense, trabalho esse que pode ser
desenvolvido por outros projetos.
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RESUMO
A temática do desenvolvimento sustentável tem gerado
inúmeras publicações (artigos, livros, etc.). Isso se deve
ao fato de que nas últimas décadas o meio ambiente
vem sofrendo alterações sem precedentes. Cenários de
escassez de recursos naturais, degradação ambiental,
desemprego, fome e miséria fazem parte do cotidiano
das pessoas. A proposta do desenvolvimento
sustentável serve, no mínimo, para mostrar que a atual
estratégia consolidada no capitalismo, onde crescimento
econômico é a expressão de ordem, não se mostra
durável e que novos conceitos deverão fazer parte da
agenda capitalista. Diante deste contexto, o presente
trabalho procura analisar, por meio de indicadores, a
(in)sustentabilidade de Nossa Senhora do Socorro (SE),

tendo em vista as dimensões econômica, social e
ambiental. Os indicadores analisados, alguns
apresentam diferença acentuada em relação a Sergipe e
Brasil e, portanto, revelam carências emergenciais; quais
sejam: na dimensão social, a taxa de crescimento
populacional e o acesso a curso superior. Na dimensão
econômica, renda per capita, acesso a serviços de
telefonia e acesso a computador. Nenhum indicador da
dimensão ambiental apresentou diferença acentuada
em relação a Sergipe e Brasil. Esses dados ainda são
parciais, pois a pesquisa encontra‐se em andamento,
onde serão analisados os dados do censo de 2010, o que
permitirá uma análise de três décadas (1991 – 2010).

PALAVRAS‐CHAVE: Indicadores de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, Nossa Senhora do Socorro.

ABSTRACT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERSPECTIVE: THE CASE OF NOSSA SENHORA DO SOCORRO‐SE
The issue of sustainable development has generated
numerous publications (articles, books, etc..). This is due
to the fact that in recent decades the environment has
undergone unprecedented changes. Scenarios of
scarcity
of
natural
resources,
environmental
degradation, unemployment, hunger and poverty are
part of everyday life. The proposal of sustainable
development serves at least to show that the current
consolidated strategy in capitalism, where economic
growth is the order expression, not durable and shows
that new concepts should be part of the capitalist
agenda. Given this context, this paper seeks to examine,
through indicators, the (un) sustainability of Nossa

Senhora do Socorro (SE), in view of the economic, social
and environmental. The indicators analyzed, some have
marked difference in the Sergipe and Brazil and thus
reveal emergency needs, which are: the social
dimension, the rate of population growth and access to
higher education. In economic size, per capita income,
access to telephony services and computer access. No
indicators of environmental showed marked difference
in the Sergipe and Brazil. These data are still partial, as
the research is in progress, which will be analyzed
census data from 2010, which will allow an analysis of
three decades (1991‐2010).

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PERSPECTIVA: O CASO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO‐SE
INTRODUÇÃO
A humanidade tem vivenciado uma crise ambiental sem precedentes. Cenários de
escassez de recursos naturais, degradação ambiental, desemprego, fome e miséria fazem parte
do cotidiano das pessoas. O modelo preconizado pela economia moderna, que privilegia o
crescimento econômico sem limites e sem preocupações com outras variáveis, como equidade e
qualidade de vida¸ mostra‐se ineficiente do ponto de vista sistêmico. Como conseqüência, faz‐se
necessário a implementação de um novo paradigma de desenvolvimento, que responda às
demandas das gerações presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
A construção de um novo modelo de desenvolvimento deve considerar as relações
econômicas, sociais e ambientais de forma a proporcionar um desenvolvimento socialmente
justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Nesse sentido, a proposta conceitual
do chamado desenvolvimento sustentável surge como uma alternativa para a concretização
dessa nova cosmovisão. O desenvolvimento sustentável é mais do que um objetivo a ser
alcançado; é um caminho a ser percorrido.
O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu durante a conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Ele foi
amplamente conhecido em 1987, durante a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente (CMMA),
conhecida como Comissão Brundtland, onde foi produzido um relatório que é considerado básico
na formulação de conceitos que envolvem economia e meio ambiente. Segundo o relatório
Brundtland, “desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz às necessidades das gerações
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias
necessidades”. Vinte anos mais tarde, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, o debate acerca da
sustentabilidade ganhou mais força. Foi assinado o documento intitulado Agenda 21 durante a
conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foram apontadas
medidas necessárias para um mundo sustentável no século XXI.
As conferências das Nações Unidas surgem como resposta às intensas e persistentes
degradações que o meio ambiente vem sofrendo ao longo da história. É notório que a origem da
degradação ambiental em nível global é incerta, mas todas as gerações no decorrer da história
vivenciaram, em maior ou menor grau, algum tipo de degradação de seu meio ambiente.
Além disso, historicamente, o pensamento da natureza enquanto “mãe‐provedora”,
geradora dos incessáveis insumos necessários à produção, também contribuiu para uma cultura
de predação do meio ambiente; cultura essa que tem forte ligação na idéia da separação entre o
homem e a natureza e na dessacralização do meio ambiente. A natureza, não mais sendo divina,
pode agora ser espoliada sem a possibilidade de haver contravenções sobrenaturais. O homem
age, agora, autorizado pela sua liberdade e as suas ações, voluntárias ou involuntárias, buscam
saciar as necessidades se utilizando dos recursos encontrados na natureza sem se preocupar com
a conservação desses recursos.
Com o advento da era moderna, novos fatores começaram a pressionar fortemente o
meio ambiente natural, como o crescimento do processo de urbanização. Cidades passaram a ser

maiores e deixaram suas características rurais. A busca pela melhoria na qualidade de vida levou
pessoas a migrarem para grandes centros urbanos, pressionando ainda mais os ecossistemas
urbanos. No Brasil, esse fenômeno foi facilmente visto na região Sudeste, principalmente no eixo
Rio ‐ São Paulo. Com o passar do tempo, o crescimento das cidades urbanas, em níveis
diferenciados a depender da dinâmica regional, passou a ser uma realidade de todas as regiões
do país.
A sociedade urbana brasileira, fruto do processo de urbanização e das diversas mudanças
que vem ocorrendo no Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, se apresenta
estruturalmente como uma sociedade complexa, socialmente diversificada, segmentada e,
principalmente, desigual. Com a expansão populacional, as cidades brasileiras se defrontam com
vários problemas, como, por exemplo, a falta de infra‐estrutura sanitária, que tende a agravar os
problemas de saúde da população mais pobre (Ferreira, 1988).
O município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, situado na região metropolitana
de Aracaju, também apresentou, seguindo a tendência nacional, um aumento considerável na
sua urbanização, além de registrar um elevado crescimento populacional, cujas taxas foram bem
superiores às de Sergipe e do Brasil. A partir dos anos 80, Socorro teve seu perfil sócio‐produtivo
e espacial drasticamente mudado, passando de um município com fortes características rurais
para um complexo tecido urbano. Em decorrência, novas demandas sociais, econômicas e
ambientais surgiram, assim como graves problemas que colocam em questão a sua
sustentabilidade.
Diante deste contexto, o presente trabalho procura analisar, por meio de indicadores, a
(in)sustentabilidade de Nossa Senhora do Socorro, tendo em vista as dimensões econômica,
social e ambiental.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se configura como sendo um estudo de caso de caráter descritivo. Os dados
obtidos são do tipo secundário, conseguidos através dos censos demográficos de 1991 e 2000 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e também do Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil. Foram consultadas páginas na rede mundial de computadores de órgãos da
administração pública direta e indireta, como as do IBGE, SEPLANTEC (Secretaria de Estado do
Planejamento e da Ciência‐SE) e Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro (SE). Esses
dados ainda são parciais, pois a pesquisa encontra‐se em andamento, onde serão analisados os
dados do censo de 2010, o que permitirá uma análise de três décadas (1991 – 2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão mostrados e analisados os indicadores propostos para Nossa Senhora
do Socorro. Serão examinados, respectivamente, os indicadores das dimensões social, econômica
e ambiental.
Dimensão Social
A dimensão social dos indicadores de desenvolvimento sustentável diz respeito à
satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social, e envolve
vários temas, abrangendo nesse trabalho as varáveis população, saúde, educação e habitação.

No período que vai de 1991 a 2000, Nossa Senhora do Socorro apresentou uma taxa de
crescimento populacional de 94,87%, passando de 67574 para 131699 habitantes. Se comparado
com Sergipe e com o Brasil, percebe‐se que o crescimento populacional de Socorro foi
muitíssimo superior à média nacional e estadual, conforme pode ser visto no gráfico a seguir.
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Figura 1 ‐ Taxa de Crescimento Populacional 1991‐2000. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000.

Como fica visível na figura 1, o crescimento da população de Nossa Senhora do Socorro
foi extraordinário. A população quase dobrou em 10 anos. Isso representa uma taxa média de
crescimento anual de 8,00%.
No quesito saúde, entre 1991 e 2000 houve uma redução da mortalidade infantil em
todas as localidades observadas, ou seja, no município de Nossa Senhora do Socorro, no Estado
de Sergipe e no Brasil. Em Nossa Senhora do Socorro a maior redução foi na mortalidade até um
ano de idade (cerca de 18,27%), passando de 44,97 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 36,75
em 2000.
Tabela 1: Mortalidade por faixa etária ‐ 1991/2000
Mortalidade até Mortalidade até
um ano de idade um ano de idade
1991
2000

Localidade
Nossa Senhora do Socorro
Sergipe
Brasil

44,97
65,76
44,68

Mortalidade até
cinco anos de
idade
1991

Mortalidade até
cinco anos de
idade
2000

57,64
85,11
59,48

57,56
72,66
39,32

36,75
48,52
30,57

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
A Tabela 2 mostra que houve um crescimento na esperança de vida ao nascer em Socorro, Sergipe
e no Brasil. O número médio de anos de vida dos habitantes de Socorro cresceu 2,40 anos, passando de
64,27 anos em 1991 para 66,67 em 2000, representando um crescimento de 3,73%. No entanto, esse
valor foi menor que o aumento verificado para o Estado de Sergipe, que apresentou um crescimento de
4,23 anos, ou seja, 7,07% e também do Brasil, onde consta um aumento de 3,88 anos (5,99%).
Tabela 2: Esperança de vida ao nascer ‐ 1991/2000
Localidade
Nossa Senhora do Socorro (SE)
Sergipe
Brasil

Esperança de vida ao
nascer em 1991
64,27
59,83
64,73

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Esperança de vida ao
nascer em 2000
66,67
64,06
68,61

Em relação à taxa de alfabetização (Tabela 3), percebe‐se que houve um aumento de
10,47% na taxa de alfabetização de Nossa Senhora do Socorro, que em 1991 era de 76,36% e
passou para 84,36 em 2000. Esse aumento foi menor que o verificado para o Estado de Sergipe
(16,94%) e maior que o do Brasil (8,06%).
Tabela 3: Taxa de alfabetização ‐ 1991/2000
Localidade

Taxa de alfabetização Taxa de alfabetização
1991
2000

Nossa Senhora do Socorro
Sergipe
Brasil

76,36
64,00
79,93

84,36
74,84
86,37

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Entretanto, verificando apenas o ano de 2000, Nossa Senhora do Socorro apresentou uma
maior taxa de alfabetização (84,36%) em relação a Sergipe (74,84%), porém, menor que o Brasil
(86,37%). Dessa forma, tanto Socorro quanto Sergipe, possuíam em 2000 uma taxa de
alfabetização aquém do observado para todo o Brasil. A diferença entre a taxa de alfabetização
entre Socorro e Brasil é de 2,01%; já a diferença entre Sergipe e Brasil chega a 11,53%.
Em relação ao quesito habitação, Socorro registrou a maior queda (89,64%) no número de
pessoas que vivem em condições consideradas subnormais. Em 1991, 7,24% da população
Socorrense vivia em domicílios subnormais, número esse que diminuiu para 0,75% em 2000. A
redução registrada em Sergipe foi de 38,84% e a do Brasil foi de 19,62% (tabela 4).
Tabela 4: Domicílios subnormais ‐ 1991/2000
Localidade
Nossa Senhora do Socorro (SE)
Sergipe
Brasil

% de pessoas que vivem em
domicílios subnormais em
1991
7,24
1,21
4,74

% de pessoas que vivem em
domicílios subnormais em
2000
0,75
0,74
3,81

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Em 2000, Socorro e Sergipe possuíam praticamente o mesmo número proporcional de
pessoas vivendo em domicílios subnormais, conforme ilustra o gráfico abaixo.
DIMENSÃO ECONÔMICA
A dimensão econômica dos indicadores trata de temas relacionados à renda da
população, que por sua vez está relacionada a outros indicadores, como trabalho, e trata
também dos temas consumo, por expressar o poder aquisitivo da população em relação a alguns
bens de consumo, e acesso aos serviços de telefonia, que mede, em termos básicos, a inserção
de uma localidade no mundo da comunicação.
No caso de Nossa Senhora do Socorro, a renda per capita cresceu 37,88% entre 1991 e
2000. A renda por pessoa em 1991 era de R$ 82,74, sendo que em 2000 esse valor aumentou
para R$ 114,08 (Tabela 5). Em termos proporcionais, a renda per capita de Socorro cresceu mais

que o aumento verificado para Sergipe (crescimento de 28,27%), e que o Brasil, cujo crescimento
foi de 29,06%.
Tabela 5: Renda per capita ‐ 1991/2000
Localidade

Renda per Capita ‐ 1991

Renda per Capita ‐ 2000

Nossa Senhora do Socorro (SE)
Sergipe
Brasil

82,74
127,47
230,30

114,08
163,50
297,23

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000

No quesito renda, percebe‐se na tabela 6 que nos anos de 1991 e 2000 Nossa Senhora do
Socorro possuía a menor proporção da renda proveniente de transferências governamentais. Em
1991, 8,06% da renda dos socorrenses advinham das transferências governamentais. Para esse
mesmo ano, o Brasil registrava 10,34% e Sergipe 12,29%. No ano 2000 houve um aumento em
todos os casos observados. O maior aumento foi registrado no Brasil (41,78%), seguido do Estado
de Sergipe (40,19%), e por último Socorro (28,91%).
O aumento das transferências governamentais ocasionou, em 1991 e em 2000, uma
diminuição das rendas provenientes dos rendimentos do trabalho. A diminuição dessa renda foi
menor que o aumento das transferências governamentais. Socorro diminuiu 15,70%, Sergipe
19,72% e o Brasil 16,22%.
Tabela 6: Composição da renda ‐ 1991/2000

Localidade

% da renda
proveniente de
transferências
governamentais
1991

Nossa Senhora do Socorro

% da renda
proveniente de
transferências
governamentais
2000

% da renda
% da renda
proveniente de proveniente de
rendimentos do rendimentos do
trabalho 1991
trabalho 2000

8,06

10,39

81,90

69,04

Sergipe

12,29

17,23

81,50

65,43

Brasil

10,34

14,66

83,28

69,77

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Sendo assim, percebe‐se que Socorro se comportou de modo análogo ao observado em
Sergipe e Brasil, isto é, registrou aumento na proporção das rendas provenientes de
transferências governamentais e diminuição das provenientes do trabalho.
No tocante à concentração de renda, apesar do Brasil apresentar no período de 1991 a
2000 um aumento na concentração de renda de 3,17%, passando de 0,63 para 0,65 no índice de
Gini (Tabela 5.11), Nossa Senhora do Socorro registrou uma queda de 5,66% nesse mesmo índice.
O aumento na concentração de renda também ocorreu no Estado de Sergipe (4,76%), que em
1991 possuía um índice de concentração de 0,63 e aumentou para 0,66.
Tabela 7: Concentração de Renda – Índice de Gini (1991/2000)
Localidade
Nossa Senhora do Socorro (SE)
Sergipe
Brasil
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000

Índice de Gini 1991

Índice de Gini 2000
0,53
0,63
0,63

0,5
0,66
0,65

Por ser uma área urbana, com uma taxa de urbanização em 1991 de 99,91% e em 2000 de
99,70%, Nossa Senhora do Socorro possui proporcionalmente mais televisores e geladeiras que
Sergipe e Brasil (tabela 8). Em 2000, 92,7% das pessoas dispunham de televisão, um crescimento
de 28,57% em relação a 1991. No caso das geladeiras, o crescimento nesse período foi menor
(23,24%). O preço elevado das geladeiras, que em média custam o dobro dos televisores,
dificulta a aquisição desse bem pela população de menor renda; sendo assim, uma parcela dos
socorrenses (12,56% da população) é obrigada a lançar mão de outros meios de conservação dos
alimentos.
Tabela 8: Acesso a bens de consumo ‐ 1991/2000
Nossa Senhora do
Bens de Consumo
Sergipe
Socorro (SE)
% de pessoas que vivem em domicílios
72,1
55,86
com TV ‐ 1991
% de pessoas que vivem em domicílios
92,7
81,50
com TV ‐ 2000
% de pessoas que vivem em domicílios
70,95
52,58
com geladeira ‐ 1991
% de pessoas que vivem em domicílios
87,44
70,78
com geladeira ‐ 2000
% de pessoas que vivem em domicílios
...
...
com computador ‐ 1991
% de pessoas que vivem em domicílios
1,4
5,17
com computador ‐ 2000

Brasil
68,88
86,02
66,38
81,93
...
10,27

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

DIMENSÃO AMBIENTAL
A dimensão ambiental diz respeito à qualidade de vida e neste trabalho está relacionada
com as áreas de saneamento (coleta de lixo doméstico, acesso a banheiro e água encanada,
iluminação elétrica) e desenvolvimento humano, uma vez que essas variáveis têm relação direta
com a preservação e conservação do meio ambiente, que são fundamentais para o benefício de
gerações futuras.
A inserção da dimensão ambiental segue a indicação proposta pela teoria do
desenvolvimento sustentável, onde, para que se tenha um desenvolvimento eqüitativo e durável
ao longo do tempo, é necessária uma interação positiva entre economia, sociedade e natureza.
Com a inclusão da dimensão ambiental, a análise estrutural do município de Nossa Senhora do
Socorro, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, fica mais realista e, juntamente com as
dimensões econômica e social, possibilita informações que serão úteis para a formulação de
políticas públicas.
No quesito acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, a tabela 9 mostra que em 1991,
50,38% dos moradores de Nossa Senhora do Socorro viviam em domicílios com serviços de coleta
de lixo. Em 2000 houve uma melhora de 56,11%, quando 78,65% de moradores passaram a ter
acesso a esse serviço. O crescimento nos serviços de coleta de lixo observado em Socorro foi
maior que o registrado por Sergipe, cujo crescimento foi de 23,59%, e pelo Brasil (que
apresentou um crescimento de 17,08%).

Tabela 9: Acesso ao serviço de coleta de lixo – 1991/2000
% de pessoas que vivem em
% de pessoas que vivem em
domicílios urbanos com serviço de domicílios urbanos com serviço de
coleta de lixo ‐ 1991
coleta de lixo ‐ 2000

Localidade
Nossa Senhora do Socorro (SE)
Sergipe
Brasil

50,38
72,57
77,86

78,65
89,66
91,16

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Em relação a acesso água encanada, em 2000, 89,25% dos habitantes de Nossa Senhora
do Socorro viviam em domicílios com água encanada, um aumento de 13,06% em relação a 1991
(tabela 10). Em contrapartida, um número um pouco menor de socorrenses, 86,08%, vivem em
domicílios com banheiro e água encanada. Este número é maior 14,06% que em 1991. A
evolução no número de domicílios com banheiro e água encanada foi maior 1 ponto percentual
em relação aos domicílios com apenas água encanada.
Tabela 10: Pessoas com acesso a água encanada e banheiro – 1991/2000
% de pessoas que
vivem em
domicílios com
água encanada
1991

Localidade

% de pessoas
que vivem em
domicílios com
água encanada
2000

% de pessoas
que vivem em
domicílios com
banheiro e água
encanada 1991

% de pessoas
que vivem em
domicílios com
banheiro e água
encanada 2000

Nossa Senhora do Socorro

78,94

89,25

75,47

86,08

Sergipe

59,49

71,51

54,40

67,59

Brasil

71,52

80,75

67,19

76,97

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Comparando os dados de Nossa Senhora do Socorro com Sergipe e Brasil, percebe‐se que
Socorro obteve um crescimento nos domicílios com água encanada maior que o verificado para
todo o Brasil, cujo crescimento foi de 12,90%, passando de 71,52% para 80,75% de domicílios
atendidos. Sergipe cresceu mais que Socorro nesses 10 anos (20,21%). Este Estado possuía em
1991 apenas 59,49% de domicílios com água encanada e aumentou para 71,51% em 2000.
No tocante à energia elétrica, quase 100% dos socorrenses vivem em domicílios com esse
serviço, apresentando um crescimento de 6,14% em relação a 1991 (tabela 11). O baixo
crescimento em 10 anos pode parecer pequeno, mas foi devido ao alto valor registrado em 1991,
quando 93,69% das pessoas viviam em domicílios com energia elétrica. A inserção de conjuntos
habitacionais com infra‐estrutura básica contribuiu fortemente para que esse bom desempenho
de Socorro acontecesse.
Tabela 11: Acesso à energia elétrica – 1991/2000
Localidade

% de pessoas que vivem em
domicílios com energia
elétrica 1991

% de pessoas que vivem em
domicílios com energia
elétrica 2000

Nossa Senhora do Socorro (SE)

93,69

99,44

Sergipe

79,83

91,85

Brasil
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000

84,88

93,48

O aumento de pessoas vivendo em domicílios com energia elétrica foi verificado também
em Sergipe e no Brasil, porém com níveis menores que Socorro. Em 1991, Sergipe tinha 79,83%
da população morando em domicílios com energia elétrica. Em 2000, 91,85% dos sergipanos já
dispunham desse serviço, provocando um crescimento de 15,06%. No Brasil, o crescimento desse
indicador foi maior que o verificado em Sergipe e menor que o de Socorro. Em 1991, eram
84,88% de Brasileiros vivendo em domicílios com esse serviço. Em 2000 houve um acréscimo
para 93,48% da população brasileira, ou seja, um crescimento de 10,13%.
CONCLUSÃO
Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, os seres humanos se constituem o
centro e razão de ser. Neste contexto, o melhoramento das condições de vida da população,
aliado à utilização racional do ambiente, torna‐se um elemento central. Esse novo paradigma
propõe, portanto, uma sociedade ambientalmente sustentável (por meio da preservação dos
recursos naturais e da biodiversidade), e socialmente justa (através da redução da pobreza e das
desigualdades sociais).
A sustentabilidade só é, portanto, factível, no curto ou no longo prazo, se medidas forem
tomadas no intuito de contemplar as três dimensões principais do desenvolvimento sustentável,
isto é, social, econômica e ambiental. Nesse contexto, a análise dos indicadores que
compreendam essas três dimensões permite inferir sobre as condições de (in)sustentabilidade de
qualquer localidade.
Este trabalho possibilitou, ainda que de maneira parcial, o conhecimento dos principais
indicadores de desenvolvimento sustentável para o município de Nossa Senhora do Socorro.
Conforme já foi salientado na metodologia, por se tratar de um projeto de pesquisa ainda em
andamento, os dados desse trabalho corresponderam apenas aos períodos de 1991 e 2000.
Dados atuais envolvendo o censo de 2010 ainda serão utilizados e possibilitarão uma análise mais
profunda desse tema.
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RESUMO
A contribuição contempla o êxodo rural nas regiões
Norte
e
Nordeste
do
Brasil,
realçando
particularmente o movimento migratório dos jovens,
o envelhecimento da população que permanece nas
áreas agrícolas e o papel que a agricultura familiar
poderia exercer para contemporizar essa situação.
Assim, os questionamentos resumem‐se em verificar
como seria possível atrair pessoas qualificadas e/ou
estimular particularmente os jovens a permanecerem
no campo e a reflexão sobre a contribuição esperada
pelo desenvolvimento da mencionada atividade

atualmente concebida como plural e multifuncional e
respondendo pela exploração de parte significativa do
território nacional. A natureza do enfoque é
qualitativa,
exploratória
e
descritiva.
Metodologicamente, o texto divide‐se em análise do
êxodo rural global nas mencionadas regiões, o
movimento migratório da juventude com as
correspondentes causas e é finalizado com a reflexão
sobre a agricultura familiar como atenuante do
movimento migratório campo‐cidade.

PALAVRAS‐CHAVE: juventude, êxodo rural, agricultura familiar.

YOUTH, RURAL ACTIVITY IN THE NORTH AND NORTHEAST
REGIONS OF BRAZIL AND FAMILY FARMING
ABSTRACT
The contribution includes the rural exodus in the North
and Northeast regions of Brazil, particularly highlighting
the migratory movement of young people, the aging of
the population that remains in agricultural areas and the
role that family agriculture could exert to compromise
the situation. Thus, the questions are summarized to see
how it would be possible to attract qualified persons and
/ or particularly encourage young people to remain in the
countryside and the reflection on the expected
contribution from the development of that activity

KEY‐WORDS: youth, rural exodus, family farming.

currently conceived as plural / multifunctional and that
respond to exploitation of a significant part of the
national territory. The nature of the approach is
qualitative,
exploratory
and
descriptive.
Methodologically, the text is divided into analysis of the
overall rural exodus in the mentioned regions, the
migratory movement of youth people with the
corresponding causes and is ends with a reflection on the
family farming as an attenuating movement of rural‐
urban migration.

JUVENTUDE, ATIVIDADE RURAL NAS REGIÕES NORTE
E NORDESTE DO BRASIL E AGRICULTURA FAMILIAR
INTRODUÇÃO
Esta contribuição parte do pressuposto de que, contrariamente, há décadas, quando ocorria excedente de
trabalhadores na agricultura, inexistindo oportunidade de ocupação para todos, gradativamente a situação
se modificou, havendo hoje carência de mão de obra, com o agravante que os atuantes nas áreas

rurais estão envelhecendo, com os jovens se transferindo para os centros urbanos. Por outro lado,
se ocorreram a modernização e a capitalização da agropecuária, a oferta de trabalho não está
capacitada a operar os sistemas tecnológicos mecanizados e computadorizados que se fazem
presentes na linha de produção rural em escala maior ou menor nas regiões brasileiras, com
ênfase ao Norte e ao Nordeste. A escassez e a baixa qualificação poderiam ser contrabalançadas
incentivando e com maior instrumentalização da agricultura familiar.
Assim, voltada à redução do êxodo rural, mais incisivo no caso da população jovem e destacando a
situação presente nas regiões Norte e Nordeste, esta contribuição teve como parâmetros os
questionamentos que seriam indicativos do delineamento futuro a ser concebido para essas áreas
do território brasileiro, ou seja: Como atrair pessoas qualificadas e/ou, particularmente, estimular
os jovens a permanecerem no campo? Qual o papel reservado à agricultura familiar nessa
empreitada nos estados compreendidos nesse espaço geográfico?
Nestas circunstâncias, ter‐se‐á uma reflexão ressaltando a realidade brasileira peculiar ao Norte e
Nordeste, assumindo cunho qualitativo, exploratório, descritivo, considerando fontes primárias de
informação. A abordagem qualitativa decorre dos conceitos, ideias e entendimentos fluírem de
padrões delineados nos informes numéricos disponíveis; o caráter é exploratório por buscar, de
forma aproximada, proporcionar uma visão geral do assunto, e a natureza descritiva caracteriza‐se
pelo fato de buscar perceber e apontar, com o necessário cuidado, a frequência dos
acontecimentos (SEVERINO, 2007).
Metodologicamente, o texto divide‐se em três partes. Na primeira, aborda‐se o êxodo rural global
nas regiões Norte e Nordeste do país para, na sequência, a ênfase recair no movimento migratório
da população jovem nessas partes do território nacional. São ponderadas as causas
condicionantes possíveis responsáveis a influenciar os indivíduos com idade de ingresso do
mercado de trabalho a deixar o meio rural bem como os fatores de atração que o meio urbano
tende a oferecer a esses jovens. Por último, efetua‐se uma reflexão sobre a contribuição da
agricultura familiar como reversão do movimento migratório campo‐cidade, nas premissas ao
início apontadas e minorando os efeitos da explosão demográfica nas periferias das cidades.
ÊXODO RURAL NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE
O desenvolvimento econômico nas nações onde se fundamentou a partir da agricultura implica,
ao longo do tempo, que, proporcionalmente, o número dos residentes nas áreas rurais decresça
relativamente ao total da população. No Norte e no Nordeste, assim como no Brasil, conforme

Quadro 1, esse fenômeno aconteceu. De fato, se nessas duas regiões, em 2010, a população rural
totalizava 18.461 mil habitantes (no Brasil, 29.830 mil habitantes), ou 26,8% do total (15,6% do
total no Brasil), cinquenta anos antes era de 16.637 mil, ou 65,6% (68,8% no Brasil). Entretanto,
esse contingente de pessoas, em número absoluto, se elevou até na região Norte, enquanto em
número absoluto, decresceu no Nordeste, aliás, neste caso, acompanhando a tendência brasileira.
Nos casos de diminuição, certamente a consequência foi a perda dos investimentos em moradia
realizados pelos proprietários agrícolas, objetivando abrigar os trabalhadores na área rural e, por
outro lado, implicou demanda e pressão crescentes por ações governamentais em serviços,
habitação e outros bens públicos nas cidades, manifestada por parte destes indivíduos que se
transferiram as cidades.
Quadro 1 ‐ Regiões Norte e Nordeste: População segundo o domicílio

ANO

NORTE
1960
1980
2000
2010
NORDESTE
1960
1980
2000
2010
BRASIL
1960
1980
2000
2010

POPULAÇÃO TOTAL
(mil habitantes)

POPULAÇÃO
RURAL
(mil habitantes)

POP. RURAL
POP. TOTAL
(%)

TAXA
URBANIZAÇÃO
(%)

2.930
6.767
12.894
15.864

1.889
3.368
3.891
4.200

64,5
49,8
30,2
26,5

35,5
50,2
69,8
73,5

22.429
35.419
47.693
53.082

14.748
17.459
14.764
14.261

65,7
49,3
30,2
26,5

34,3
50,7
69,8
73,5

70.191
119.003
169.799
190.756

38.768
39.137
31.835
29.830

55,3
32,9
18,7
15,6

44,7
67,1
81,3
84,4

Fonte Dados Brutos: IBGE ‐ Censos Demográficos

Uma das explicações ao deslocamento das pessoas do meio rural para as cidades foi a extensão
aos trabalhadores agrícolas das benesses sociais e previdenciárias até então exclusividades do
operariado urbano1. A notar que os emigrantes, em sua maioria, continuaram (e agora juntos com
os habitantes urbanos) dependentes da agricultura com muitas das cidades se constituindo em
autênticas agrovilas2 e os habitantes ganhando a denominação de “boias frias”3. Deve ser
1

Fato concretizado pela criação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), cuja administração ficou a cargo do Fundo de
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural ‐FUNRURAL (Brasil. Presidência da República, 1971).

2

Segundo o IBGE, 25% dos 5.570 municípios brasileiros contam com menos de 5.000 habitantes. Agregando‐se a estes aqueles com população
inferior a 10.000 habitantes chega‐se ao percentual de 49% do total nacional.

3

Nome dado aos trabalhadores que, expulsos do campo, constituem‐se em mão de obra temporária (volantes) residindo nas periferias urbanas.
A nomenclatura advém de levarem consigo quando do trabalho na área rural as próprias refeições (na gíria, boia) em recipientes sem isolamento
térmico desde que saem de casa, de manhã cedo (madrugada), o que faz com que os alimentos já estejam frios na hora do almoço. Atualmente
esta situação praticamente inexiste em função de alterações na legislação.

registrado também que diminuição absoluta e relativa da população rural no conjunto
demográfico total do país ocorreu em todas as regiões do país, inclusive naquelas em que as
chamadas áreas de fronteira agrícola se fazem presentes.
A POPULAÇÃO JOVEM E O MEIO RURAL
Concomitantemente às indicações de que o êxodo rural estaria perdendo força, alcançando o
limite do sustentável, ocorre a modernização da agricultura consubstanciada em duas frentes.
Uma destas é o maior emprego de defensivos, fertilizantes, sementes selecionadas, tecnologia
e/ou know‐how avançado (e aperfeiçoado), e a outra, o uso da máquina em lugar do trabalho
manual, isto é, emprego da tratorização, colhedeiras e diversos tipos de implementos. Mas um
aspecto adicional e significativo no escopo deste trabalho advém do percentual de jovens na faixa
etária de 15 a 24 anos, idade de ingresso no mercado de trabalho4, dentro da totalidade da
população rural.
Em termos de Brasil, o grupo juvenil que em 1980 constituía 30,2% da população rural decresce
cerca de 12 pontos, chegando a 18,4%5 em 2010. Nas regiões Norte e Nordeste, as quais
apresentam perfis próximos, a situação é mais aguda com o percentual desse contingente, nos
referidos anos, passando de aproximadamente 46% para a metade, isto é, próximo a 20%.
Quadro 2 ‐ Norte, Nordeste e Brasil: População Total e População Rural (Total / Jovens)
POPULAÇÃO TOTAL

POPULAÇÃO RURAL

REGIÃO
ANO

NORTE
1980
2000
2010
NORDESTE
1980
2000
2010
BRASIL
1980
2000
2010

mil
habitantes

% do
Brasil

mil
habitantes

%
População
Regional

% Jovens
População Rural
Regional

6.767
12.901
15.864

5,6
7,6
8,3

3.368
3.891
4.199

49,8
30,2
26,5

45,9
24,9
19,5

35.419
47.742
53.082

19,2
28,1
27,8

17.460
14.763
14.261

49,3
30,9
26,9

45,9
20,8
19,6

119.003
169.799
190.756

100,0
100,0
100,0

39.137
31.835
29.830

32,9
18,7
15,6

30,2
19,7
18,4

Fonte Dados Brutos: IBGE ‐ Censos Demográficos

4

Com 15 anos o jovem teria completado os 8 anos obrigatórios do ensino fundamental e aos 24 anos, quando houvesse prosseguido nos estudos e
concluído o curso superior ou a pós graduação stricto sensu (mestrado/doutorado).

5

Em 2010, destes, 9,4% estavam na faixa de 15 a 19 anos e 9,0% entre 20 e 24 anos contra 12,6% e 11,7% respectivamente em 1991 (IBGE, 1996).

Como a idade média em anos da população rural vem se elevando (Quadro 3) e as taxas de
fecundidade no meio agrícola declinando, é de admitir‐se uma população rural cada vez mais
envelhecida. Algo deve ser feito para reversão deste quadro. Neste particular, Silvestro (2010)
ressalta ser a proporção de estabelecimentos agrícolas habitados por casais de mais de 41 anos de
idade e sem a presença de jovens em seu interior algo crescente na realidade brasileira.
Assim sendo, com os dados demonstrando a elevação do êxodo rural, fenômeno que afeta
particularmente os jovens, cabe refletir sobre as causas que o explicariam, contrapondo‐se à ideia
frequente de que o viver no campo seja mais gratificante, confira melhor qualidade de vida,
proporcione liberdade de vida, tranquilidade, permita solidariedade entre as pessoas e enseje
relações de amizade sólidas6.
Quadro 3 ‐ Norte, Nordeste e Brasil: Idade Média (Anos) da População Rural
REGIÃO

1991

2010

NORTE
NORDESTE

21,9
24,0

26,1
29,7

BRASIL

24,8

30,6

Fonte: IBGE ‐ Censos Demográficos

As causas para a emigração rural, ou seja, deixar o meio rural, especialmente por parte dos jovens,
ponderadas por Brumer (2007), pode ser classificado em fatores de atração (ou motivação) e
fatores de expulsão (ou de repulsão), ambos direcionados à busca de melhores condições de vida
e que às vezes podem ocorrer simultaneamente.
Fatores de expulsão/repulsão dos jovens do meio rural são os que induzem o jovem a sair desse
ambiente, ou seja:
 Dificuldades de vida do campo e da atividade agrícola em si;
 Insuficiência e precariedade de serviços sociais e de saúde;
 Falta de escolas ligadas ao meio rural com cursos qualitativamente aceitáveis e voltados às
lides campestres (normalmente tais cursos privilegiam as necessidades urbanas);
 Desestímulo de não receber remuneração trabalhando com a família e o fato de ser
considerado objeto de mão de obra braçal;
 Resistência dos pais em desdobrar a propriedade rural tornando o filho um parceiro;
 Desencanto com os prestamistas de assistência técnica;
 Entraves e dificuldades de acesso a financiamentos para manejo das atividades
agropastoris.

6

Esta é a justificativa utilizada pelos moradores das cidades os quais, sempre que a oportunidade se lhes ofereça, busquem as áreas rurais para
descanso, refúgio e recomposição de energias desgastadas com as atribulações próprias da vida urbana. Também, neste particular, enquadrar‐se‐
ia a procura crescente pelo turismo rural.

Quanto aos Fatores de atração/motivação para os jovens se deslocarem do campo para as
cidades, devem ser enumerados:
 Atrativos oferecidos e diferenciais próprios da vida urbana, colocando‐se em segundo
plano a violência, a questão das drogas, a miséria, a fragilidade das relações de
amizade/confiança predominante nas cidades;
 Disponibilidade de serviços de melhor qualidade (saúde e educação em especial);
 Multiplicidade de opções de lazer (festas, baladas, prática de esportes, cinema, shoppings);
 Possibilidade de autodesenvolvimento, acesso ao mercado de trabalho formal/remunerado
e ascensão social;
 Desfrute de forma diferenciada de vida viabilizando o aprendizado da socialização em
grupos;
 Abandono do trabalho “pesado”.
Cabe ainda mencionar que para cursar o ensino médio (às vezes, até o fundamental), é necessário
aos jovens rurais contar com o auxílio do poder governamental, que disponibiliza o transporte,
para o deslocamento para as cidades, sedes dos municipais onde esses adolescentes passam a ter
acesso a outra forma de vida e diferentes modos de relacionamento social. Isto propicia o
confronto dos valores de vida no campo contra aqueles da cidade, acabando por despertar o
desejo de vivenciar a nova realidade, certamente de conotação diferente daquela em que foram
criados e, também, de viabilizar o aprendizado da socialização em grupos (CARVALHO et al., 2009
e SIQUEIRA, 2004). Por outro lado, na emigração em análise, o segmento feminino prepondera,
decorrência da desvalorização do trabalho da mulher cuja atividade é admitida como meramente
auxiliar, de ajuda ou mais leve. Dessa forma, as jovens, sentindo a falta de perspectivas deslocam‐
se para as cidades, não raro estimuladas pelos pais, buscando conseguir funções remuneradas,
obter reconhecimento com possibilidade de melhoria de vida e ascensão social. Por outro lado,
nesse contexto, cabe também mencionar a questão da “masculinização” do meio agrícola.
Importante ressaltar que a tendência declinante nas regiões Norte e Nordeste, assim com no País
como um todo, abre a possibilidade de que sejam realocados para setores alguns destes ligados às
lides de origem (agronegócio/agroindústria com atividades ampliadas até chegar ao consumidor
final), ou em serviços, hoje em significativa expansão.
O PAPEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
A agricultura familiar responde por parte significativa do território brasileiro, sendo esta colocação
de modo especial, válida e aplicável às regiões Norte e Nordeste do país. Por outro lado, foi
demonstrado o êxodo rural, notadamente dos jovens, certamente inibidos por razões econômicas
e pela natureza da relação entre as gerações e outras afins. Desta forma, nos últimos anos,
mencionada agricultura tem sido concebida como atividade plural estabelecendo que os futuros
agricultores obtenham renda não apenas originária do cultivo de lavouras, pecuária, piscicultura,
fruticultura e, também, pela criação de oportunidades de trabalho não agrícolas (turismo rural,
por exemplo) ou via diversificação dos sistemas produtivos e utilização de recursos naturais. A
permanência ou não dos jovens no campo vai depender de como ela seja concebida. Assim como

das políticas públicas a serem oferecidas em termos de educação/capacitação, sustentabilidade,
crédito rural, entre outras.
Desta forma, conceber um meio rural forte em suas múltiplas dimensões – social, econômica e
ambiental‐ necessita do levantamento de todas as situações problemáticas que advêm dos
conceitos e estudos de autores que fomentam a agricultura familiar. Representa superar a política
econômica voltada para o desenvolvimento do pequeno agricultor que ainda não valorizou
suficientemente o crescimento desta atividade, tão representativa para economia, responsável
que é por cerca de 10% do Produto Interno Bruto brasileiro.
A propósito, Doll (2012), analisando o desenvolvimento da agricultura familiar, pondera a
participação dos atores sociais inseridos na atividade do campo, discutindo a relação do
envelhecimento e o impacto do êxodo rural para a população da melhor ou terceira idade. A
capacidade da relação dos grupos populacionais na área agrícola deixa perceptível que mulheres e
jovens estão saindo do meio rural e deixando para trás uma população masculina envelhecida.
Entretanto, antes de tudo, torna‐se necessário deixar claro o que deve ser entendido como
“agricultura familiar”. Desta maneira, o artigo 3º. da Lei 11.326, de 24/07/2006, define o
Agricultor Familiar e o Empreendedor Familiar Rural como o indivíduo que pratica atividades no
meio rural atendendo, simultaneamente aos seguintes requisitos:
I. Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais7;
II. Utiliza predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do
estabelecimento ou empreendimento rural;
III. Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao
próprio estabelecimento ou empreendimento rural;
IV. Dirija o estabelecimento ou empreendimento rural com a família.

Neste particular, preocupados com a agricultura familiar e a juventude nela atuante, Sposito e
Corrochano (2005) afirmam serem as ações públicas voltadas a esse público conflituosas, vez que
as demandas não estariam contempladas no acesso às politicas universais como saúde, educação,
transporte e esporte entre outras, inexistindo consenso em torno da definição do que seriam
atuações governamentais em prol do segmento. Mencionado conflito demonstra a busca e
manutenção de elos que legitimem os adolescentes como a esperança na geração do crescimento
profissional, econômico e social. Este pressuposto se aplica especialmente àqueles que residem
nas áreas rurais e buscam melhor capacitação e participação na sociedade, porém, não

7

O módulo fiscal é uma unidade de medida fixada diferentemente para cada localidade levando em conta o tipo de exploração predominante no
município; a renda obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes que, embora não predominantes, sejam expressivas em
função da renda ou da área utilizada. Serve de parâmetro para a classificação fundiária do imóvel rural quanto a sua dimensão, sendo o
minifúndio o imóvel rural de área inferior a 1 (um) módulo fiscal; pequena propriedade: imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4
(quatro) módulos fiscais; média propriedade: imóvel rural de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fiscais; grande
propriedade: imóvel rural de área superior a 15 (quinze) módulos fiscais.

encontrando “fôlego” para manter‐se no estabelecimento agrícola, procuram a cidade em busca
de melhores condições sociais.
Hoje, a agricultura familiar busca a diversificação de modo a que os futuros agricultores obtenham
renda não apenas da atividade em si, mas, também, de outras como, turismo, fruticultura e
piscicultura. A permanência ou não dos jovens no campo vai depender das políticas publicas que
serão oferecidas em termos de educação/capacitação, sustentabilidade, crédito rural, etc.
A partir da visão de Dalcin e Troian (2009), a temática juventude é por si só polêmica, já que trata
de indivíduos em fase de mudança psicossocial, isto é, pessoas que estão deixando de serem
crianças e partindo para a fase adulta. A dualidade entre permanecer ou sair do ambiente rural
permeia e torna‐se conflitiva uma vez que em sua grande maioria os jovens buscam os “atrativos”
da vida urbana representados por melhor remuneração e trabalho, lazer, relações sociais, e assim
por diante.
Brumer (2006) ressalta ser importante questionar fatores de permanência e de êxodo. Essa autora
destaca ser preciso considerar que os papéis masculinos e femininos, na agricultura familiar,
podem ser vinculados ao duplo caráter da propriedade/produção: ao homem é atribuída a esfera
da produção ‐ pública, rentável, que possibilita à família manter‐se enquanto grupo, e à mulher, a
esfera da reprodução – privada, autossuficiente, garantindo aos membros da família as condições
que, em curto prazo, os mantenham enquanto indivíduos.
Parece claro que a saída de jovens do meio rural produz uma tendência a permitir que o idoso, o
qual vem aumentando as estatísticas brasileiras até mesmo no meio rural, passe a assumir a
responsabilidade pelas despesas de onde mora e, apesar da grande maioria destes ser beneficiada
com a aposentadoria rural, permanece no processo produtivo, cultivando a própria propriedade.
Dessa forma, a responsabilidade atribuída à pessoa idosa poderá vir a ser permanente, caso a
geração jovem não fixar‐se no local de sua naturalidade, desenvolvendo atividades referentes ao
meio, em especial a agricultura familiar, apontada, ao início, como processo produtivo importante
e significativo para a economia brasileira. Como o ingresso na atividade agrícola, nesse contexto,
na maioria dos casos é endógeno, isto é, são os próprios produtores familiares que geram os
respectivos sucessores, a emigração dos jovens com a visão relativamente negativa da vida no
meio rural revela a existência de uma crise de reprodução social (BRUMER, 2006).
Seja como for, necessário se torna reverter o processo de esvaziamento da população jovem do
campo, com o envelhecimento da população ai atuando, agravada pelo fato da queda das taxas de
fecundidade no meio rural (IBGE, Censos Demográficos). Medidas direcionadas ao fortalecimento
da agricultura familiar devem privilegiar a participação dos jovens de modo que se constitua com
destaque em entre as opções profissionais que se lhe apresentam. É importante a formação de
uma nova geração de jovens agricultores desenhada a partir dos novos processos produtivos e
oportunidades que o meio rural possa oferecer, possibilitando que, nesse meio, exista:






Concretização de melhorar o ‘status quo’, subindo na vida possibilitada pela melhoria do nível
educacional / formação profissional;
Compartilhamento da ambientação com os processos produtivos aperfeiçoados a cada dia;
Obtenção de maior compreensão de habilidades gerenciais, administrativas e financeiras;
Participação na gestão, desenvolvimento e resultados das atividades levadas adiante pela família
dentro da unidade produtiva; e,
Admissão com efetiva atuação, tendo voz ativa e reconhecimento nas associações comunitárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta contribuição pretendeu encontrar respostas para duas proposições: a questão da atração dos
jovens para a atividade rural com a consequente permanência dos mesmos nos campos inseridos,
no âmbito da agricultura familiar e se o papel a esta estaria reservado neste peculiar.
Desta forma, principiou‐se com uma visão do êxodo rural nas regiões Norte e Nordeste, seguindo
a análise da situação voltada à população jovem contemplando fatores que se constituiriam em
motivos para que, colaborando para que fossem atraídos aos centros urbanos motivassem, por
consequência, o abandono do campo e da atividade agrícola. Por último, houve a reflexão quanto
ao papel reservado à agricultura familiar.
Considerações adicionais estariam em ordem no tratamento da temática. Preliminarmente, poder‐
se‐ia dizer da necessidade de políticas públicas com ações específicas sob a responsabilidade de
conselhos municipais, estaduais e nacional por meio do Programa Nacional de Agricultura Familiar
– PRONAF. Enfatizariam o crédito agrícola e o modo a expandir, dinamizar, modernizar e fortalecer
os produtores rurais, os arranjos produtivos e culturais do entorno, ou seja, privilegiar o
desenvolvimento humano, reduzindo diferenças sociais e contribuindo para a equidade da renda.
Outro ponto ao tratar da real demanda de políticas públicas seria destacar os programas voltados
para a capacitação. Importante mencionar a existência do “Programa Jovem Saber”, garantindo
formação profissional com cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ‐ SENAR.
Na mesma linha, há os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, localizadas nas
regiões brasileiras do Norte e Nordeste, em que se aplicam, reconhecidas por Abramovay (1998),
são as iniciativas da “pedagogia da alternância“, por meio das quais os estudantes passam um
período na escola e outro de duração igual em casa, apontando para novas formas de despertar o
interesse dos jovens para a realização profissional e pessoal em um meio que eles conhecem e
passível de ser valorizado com o trabalho de cada um deles.
Em suma, o assunto que acaba de ser abordado é amplo, despertando atenção, enfoques e possibilidades
de reflexões, além das necessariamente econômicas, no campo de outras ciências sociais aplicadas.
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RESUMO
Atento a importância da inovação tecnológica para o
desenvolvimento, o governo lançou em 2013 o Plano
Inova Empresa e o modelo institucional da Empresa
Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).
Dentro do Sistema Embrapii, os Institutos Federais
deverão ter uma participação de destaque, devendo
atuar como Pólos de Inovação, sobretudo para atender
as demandas de ensino profissionalizante e
desenvolvimento de pesquisa aplicada com foco em
inovação. Diante deste cenário, o artigo tem como

objetivos principais: i. Caracterização, a partir da revisão
da literatura, da importância da inovação tecnológica; ii.
Fazer um apanhado das ações do Governo Federal na
área da inovação tecnológica industrial, caracterizando a
nova estratégia, com destaque para o Plano Inova
Empresa e para a Embrapii; iii. Levantamento das
demandas de inovação das empresas, as quais deverão
servir de referencia para o desenvolvimento das
pesquisas aplicadas no IFS.

PALAVRAS‐CHAVE: Inovação, Políticas Industriais, Plano Inova Empresa, Embrapii.

ACTION OF IFS POLE INNOVATION SYSTEM EMBRAPII: LIST OF DEMANDS TO INNOVATION
FIRMS FOR THE DEVELOPMENT OF APPLIED RESEARCH
ABSTRACT
Aware of the importance of technological innovation for
development, the government launched in 2013 the
Company and the Plan Inova institutional model of the
Brazilian Enterprise for Research and Industrial
Innovation (Embrapii). Inside the Embrapii System, the
Federal Institutes should have a significant participation,
should act as poles Innovation, especially to meet the
demands of professional education and development of
applied research with a focus on innovation. Against this

background, the article's main objectives: i.
Characterization, from the literature review, the
importance of technological innovation; ii. To
summarize the actions of the Federal Government in the
area of industrial technological innovation, featuring the
new strategy, with emphasis on Enterprise and
Innovation Plan for Embrapii; iii. Survey of demands of
firms, which should serve as a reference for the
development of applied research in IFS.

KEY‐WORDS: Innovation, Policy Industry, Innovation Business Plan, Embrapii.

1Este

artigo apresenta os resultados obtidos na pesquisa desenvolvida junto ao Programa Institucional de Apoio à Pesquisa ao
Técnico‐Administrativo da Educação – PPTAE, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, através da
Pró‐Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX.

ATUAÇÃO DO IFS COMO PÓLO DE INOVAÇÃO DA EMBRAPII: LEVANTAMENTO DE DEMANDAS
DE INOVAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS
INTRODUÇÃO
Para estimular o crescimento da produção e o conseqüente desenvolvimento econômico,
a literatura econômica tem apontado como umas das variáveis essenciais à inovação, a qual seria
uma propulsora da mudança tecnológica, soluções que elevam a eficiência técnica, institucional
ou mesmo social dos fatores de produção e que elevam a competitividade das empresas e,
conseqüentemente, do país ou região no qual estas estão inseridas.
Atento a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico do país
e suas regiões, o governo lançou em 2013 o Plano Inova Empresa e o modelo institucional da
Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Dentro do Sistema Embrapii,
os Institutos Federais devem ter uma participação de destaque, devendo atuar como Pólos de
Inovação, sobretudo para atender as demandas de ensino profissionalizante e desenvolvimento
de pesquisa aplicada com foco em inovação.
Diante deste cenário, este artigo tem como base a análise de três objetivos principais: i.
Caracterização, a partir da revisão da literatura, da importância da inovação tecnológica; ii. Fazer
um apanhado das ações do Governo Federal na área da inovação tecnológica industrial,
caracterizando a nova estratégia, com destaque para o Plano Inova Empresa e para a Embrapii;
iii. Levantamento das demandas de inovação das empresas, as quais deverão servir de referencia
para o desenvolvimento das pesquisas aplicadas no IFS.
MATERIAIS E MÉTODOS
O artigo teve como base a análise dos objetivos descritos acima, sendo este dividido em
duas etapas principais. A primeira etapa da pesquisa abrangeu o referencial teórico que abordava
a importância da inovação para o desenvolvimento econômico, seguido do levantamento das
novas medidas que acabam de ser lançadas com foco na inovação, as quais atribuem aos
Institutos Federais, incluindo o de Sergipe, por meio da criação dos Pólos de Inovação, papel
estratégico no desenvolvimento das ações. Para tanto, o levantamento bibliográfico foi feito
basicamente com a consulta nos principais sites de pesquisa sobre o tema, além de livros e
manuais que tratavam do referido tema.
A segunda etapa da pesquisa consistiu na elaboração e aplicação de um questionário que
visava levantar as demandas de inovação das empresas e as possibilidades de se estabelecer uma
relação de parceria com os Institutos Federais. Optou‐se pela aplicação de questionários por
meio eletrônico, os quais foram enviados por e‐mail para uma lista de empresas, cujos contatos
foram obtidos a partir de um levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado de
Sergipe, sendo este disponibilizado ao público por meio de mídia eletrônica (CD‐ROM). Sendo
assim, foi solicitado a cerca de 50 empresas, por meio de ligações telefônicas realizadas pelos
bolsistas, que estas respondessem um questionário eletrônico. Destas empresas, um total de 11
respondeu. Após as respostas, os dados foram tabulados e analisados, sendo os resultados
apontados na seqüência deste artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do referencial teórico esta pesquisa buscou caracterizar a importância da
inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico, destacando aí a atuação
governamental para estimular a inovação e a possibilidade de atuação em conjunto do setor
empresarial e acadêmico, visando o progresso tecnológico. Neste sentido, a discussão se pautou
em dois pontos principais: i. A importância da Inovação; e, ii. Ações do governo para o fomento
da inovação.
A partir desse arcabouço teórico, procurou‐se analisar, através da aplicação de
questionários, como as empresas sergipanas se posicionam diante da inovação e como elas
enxergam a possibilidade de atuar em parceria com as universidades e institutos tecnológicos
visando o desenvolvimento de novos processos e produtos, além de captar suas demandas
tecnológicas que possam vir a serem desenvolvidas por meio de pesquisas aplicadas em parceria
com o IFS.
1‐ A Importância da Inovação
O conhecimento, em todas as suas formas, desempenha um papel crucial em processos
econômicos, pois as nações que desenvolvem e gerenciam efetivamente seus ativos de
conhecimento têm melhor desempenho que as outras. Dentro de uma economia baseada no
conhecimento, a inovação parece desempenhar um papel central (OCDE, 2007).
Schumpeter propôs uma relação dos tipos de inovações: i. introdução de um novo
produto ou mudança qualitativa em produto existente; ii. inovação de processo que seja
novidade para uma indústria; iii. abertura de um novo mercado; iv. desenvolvimento de novas
fontes de suprimento de matéria‐prima ou outros insumos; v. mudanças na organização
industrial (OCDE, 2007).
Joseph Schumpeter (apud TIGRE, 2006) inclui a variável “inovação” como elemento
fundamental para o Desenvolvimento Econômico de um país e suas regiões, sendo que os
empreendedores, através da inovação, dinamizam a economia exercendo papel positivo para o
crescimento econômico. Sobre a inovação, Schumpeter (apud SANTOS, 2012) afirma em A Teoria
do Desenvolvimento Econômico que é o produtor quem inicia a mudança econômica, na medida
em que promove “novas combinações” de meios produtivos, que vão definir uma situação ou um
processo de desenvolvimento. A inovação, portanto, está no cerne da mudança econômica. Nas
palavras de Schumpeter, “inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto
inovações ‘incrementais’ preenchem continuamente o processo de mudança”.
Baseando‐se na perspectiva de que o desenvolvimento econômico é conseqüência da
dinâmica de introdução de novas tecnologias em substituição as antigas, num processo descrito
com “destruição criadora”, os objetos centrais da análise do crescimento econômico passam a
ser as mudanças tecnológica e institucional. Assim, as inovações seriam entendidas como as
propulsoras da mudança tecnológica, soluções que elevam a eficiência técnica, institucional ou
mesmo social dos fatores de produção; uma solução assimétrica no sentido do conhecimento
e/ou da informação e que em dado momento pode até redefinir uma estrutura de mercado
(MANOS, 2009).

Quanto às empresas, num enfoque especifico sobre o porquê delas inovarem,
Schumpeter apresenta como razão o fato destas buscarem lucro, sendo que um novo dispositivo
tecnológico traz alguma vantagem para o inovador. No caso de processo que eleve a
produtividade, a empresa obtém uma vantagem de custo sobre seus concorrentes, vantagem
esta que lhe permite obter uma maior margem aos preços vigentes de mercado ou, dependendo
da elasticidade da demanda, usar uma combinação de preço mais baixo e margem mais elevada
do que seus concorrentes para conquistar participação de mercado e obter ainda mais lucros. No
caso de inovação de produto, a empresa obtém uma posição monopolista devido ou a uma
patente (monopólio legal) ou ao tempo que levam os concorrentes para imitá‐la. Esta posição
monopolista permite que a empresa estabeleça um preço mais elevado do que seria possível em
um mercado competitivo (OCDE, 2007).
Outro enfoque referente à inovação nas empresas enfatiza a importância do
posicionamento competitivo: as empresas inovam ou para defender suas posições competitivas
ou em busca de vantagem competitiva. Uma empresa pode ter uma abordagem reativa e inovar
para evitar perder participação de mercado para um concorrente inovador. Pode, também, ter
uma abordagem preventiva e buscar uma posição estratégica no mercado em relação a seus
competidores desenvolvendo e tentando impor, por exemplo, padrões técnicos mais altos para
os produtos que produz. Assim, novas tecnologias competem com as tecnologias estabelecidas e,
em muitos casos, as substituem. Esses processos de difusão tecnológica são freqüentemente
prolongados e envolvem, via de regra, o aprimoramento incremental, tanto das novas
tecnologias, como das já estabelecidas (OCDE, 2007).
2‐ Ações do governo para o fomento da inovação
Nos últimos anos o governo federal vem adotando uma serie de medidas tendo em vista o
desenvolvimento tecnológico do país via inovação, incluído planos de política industrial e
algumas legislações, novas ou modificadas, que visaram o fomento da inovação, com destaque
para: i. Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e as Leis de Inovação e do
Bem; ii. Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP); iii. Plano Brasil Maior (PBM); iv. Plano
Inova Empresa e Embrapii. Neste sentido, o trabalho buscou enfatizar a mais nova ação do
governo visando o fomento da inovação, sendo este o Plano Inova Empresa e a Embrapii.
2.1 ‐ Plano Inova Empresa e Embrapii
O Plano Inova Empresa é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo
fomentar projetos de apoio à inovação em diversos setores considerados estratégicos para o
país. Através do Inova Empresa são realizados Planos Conjuntos, que consistem em chamadas
públicas para a seleção dos projetos que serão contemplados pelos mecanismos de apoio
disponíveis pelo BNDES, pela FINEP e pelos órgãos públicos participantes.
O Plano Inova Empresa tem como foco Investimento em inovação para elevar a
produtividade e a competitividade da economia brasileira por meio da: i. Ampliação do patamar
de investimentos; ii. Maior apoio para projetos de risco tecnológico; iii. Fortalecimento das
relações entre empresas, ICTs e setor público; e, iv. Definição de áreas estratégicas. Para tanto,
este plano foi concebido sob três estratégias:

1. Fomento a planos de inovação empresariais.
2. Descentralização do crédito e da subvenção econômica para médias e pequenas
empresas.
3. Novo modelo de fomento à inovação:
• Articulação de programas de diversas instituições públicas;
• Uso coordenado dos instrumentos: crédito, subvenção, renda variável e não‐
reembolsável;
• Gestão integrada (Sala de Inovação) para todas as modalidades de participação no
programa;
• Redução de prazos e simplificação administrativa.
Este plano prevê investimentos R$ 32,9 bilhões nos anos de 2013‐2014, sendo R$ 28,5
bilhões em investimentos diretos, distribuídos entre credito, subvenções, não reembolsáveis e
renda variável e R$ 4,4 bilhões de instituições parceiras. Já as ações estratégicas estão associadas
aos seguintes setores produtivos: i. Cadeia agropecuária; ii. Energia; iii. Petróleo e gás; iv.
Complexo da saúde; v. Complexo aeroespacial e defesa; vi. TICs; e, vii. Sustentabilidade
ambiental.
O Plano Inova Empresa conta ainda com Ações Transversais, com montantes previstos de
R$ 5 bilhões, com destaque para “Infraestrutura para Inovação”, no qual, dentre suas ações está
o desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Esta se
caracteriza como uma Organização Social (OS) que vislumbra um novo modelo para a inovação
industrial.
Dentro da lógica de funcionamento do Sistema Embrapii, os Institutos Federais são parte
essencial para o desenvolvimento das ações, visto que a Embrapii terá como objetivo geral
fomentar a cooperação entre empresas e instituições tecnológicas ou de direito privado sem fins
lucrativos voltadas a pesquisa e desenvolvimento (P&D). Mais especificamente, os objetivos da
Embrapii são: i. promover estratégias de inovação decorrente das demandas empresariais,
fortalecendo a produtividade e a competitividade da indústria; ii. estimular instituições de PD&I a
realizar prospecção de projetos e arranjos cooperativos para inovação; e, iii. estabelecer um
ambiente favorável à formação e capacitação de recursos humanos por meio da implantação dos
Pólos de Inovação.
O papel estratégico dos Institutos Federais fica mais evidente através destes Pólos de
Inovação que são estruturas a serem criadas pelo Ministério da Educação (MEC) para atuar como
unidades da Embrapii, cujo intuito é promover a competitividade da indústria nacional por meio
do fomento à inovação. A empresa credenciará instituições nacionais de ciência e tecnologia, por
meio de edital, a atuarem em temas específicos, de acordo com o plano Brasil Maior, que tem
objetivo de executar projetos de inovação para a indústria nacional.
Portanto, os pólos de inovação serão unidades especializadas destes Institutos, criadas
para atender as demandas das cadeias produtivas por inovação. Seu objetivo será executar
projetos de inovação, por meio de pesquisa aplicada, com foco nas cadeias produtivas
portadoras de futuro, tendo como competências: i. Competência tecnológica específica; ii.
Interação com as indústrias; iii. Gestão e plano de negócios; e, iv. Formação profissional e
tecnológica.

3‐ Empresas Sergipanas: relação escola‐empresa e demandas tecnológicas
No âmbito público e privado, fica evidente que a política de apoio à inovação está
melhorando, pois diversas ações foram desenvolvidas na última década como a criação dos
Fundos Setoriais, a Lei de Inovação, a Lei do Bem e a instituição de importantes linhas de
financiamento à inovação nas agências públicas, como o BNDES e a FINEP, além outras iniciativas
recentes, a exemplo do Plano Inova Brasil e da Embrapii.
Neste sentido, é importante avaliar como as empresas sergipanas vêm se posicionando
frente à inovação tecnológica e se estas vislumbram a possibilidade de desenvolver uma relação
escola‐empresa no que diz respeito ao atendimento de suas demandas de inovação. Esta análise
é importante, pois pode servir de referência para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas no
âmbito do IFS, sendo estas pautadas nas necessidades empresariais.
Neste sentido, serão apresentados aqui os principais resultados obtidos a partir da
aplicação de um questionário eletrônico, o qual foi respondido por onze empresas locais, de
diversos segmentos, e que possibilita, mesmo com uma amostra reduzida, verificar o
posicionamento dos empresários sergipanos quanto à inovação e a relação escola‐empresa. O
questionário foi dividido em quatro partes, sendo os resultados apresentados na sequência desta
seção.
4.1‐ Caracterização Geral da Empresa
A caracterização geral das empresas procurou levantar informações sobre o perfil das
empresas entrevistadas, com destaque para o número de funcionários, tempo de atuação no
mercado, setor de atuação e ramo de atuação. Os resultados são apresentados abaixo:
A partir dos dados verificou‐se que 54,5% dos entrevistados são do setor industrial,
seguido de 27,3% do setor de serviços e 18,2% do setor comercial. Quanto ao ramo específico de
atividade verifica‐se que 36,4% são de outros setores diferentes dos previamente expostos,
seguido de 27,3% do setor têxtil e confecções e 18,2% de construção civil.
Quanto ao número de funcionários, 36,4% das empresas entrevistadas possuem de 20 a
49 funcionários, seguido de 27,3% que possuem de 5 a 9 funcionários e 18,2% que possuem de
10 a 19 funcionários.
Em relação ao tempo de atuação no mercado, 63,6% dos entrevistados possuem mais de
10 anos no mercado, sendo, portanto, empresas já consolidadas, seguidas por 18,2% que
possuem entre 5 e 10 anos de atuação.
4.2‐ Caracterização da Empresa quanto a Inovação
A caracterização da empresa quanto à inovação buscou avaliar qual a postura delas diante
do desenvolvimento de novos produtos e processos, além de analisar se estas protegem suas
inovações. Para tanto, buscou‐se analisar como a empresa desenvolve novos produtos ou
processos, quantos desses foram desenvolvidos nos últimos três anos, como ela implementa
estes novos produtos, se já participaram de programas de apoio ou financiamento a inovação do
governo, além de avaliar se as empresas possuem registro de marca e depósito de patente.
Quando perguntadas se desenvolvem ou pretendem desenvolver novos produtos 72,7%
das empresas afirmaram que sim, mostrando que inovar faz parte do planejamento da grande

maioria da amostra pesquisada, pois somente 27,3% afirmaram não ter interesse no
desenvolvimento de novos produtos.
Esse resultado de 27,3% se repetiu na pergunta seguinte, quando foram indagados sobre
quantos produtos ou processos a empresa lançou com sucesso nos últimos três anos, e este
quantitativo foi o das empresas que responderam nenhum. Quanto aos outros 72,7% que
afirmaram ter desenvolvido novos processos e produtos, 36,4% afirmaram ter tido sucesso no
lançamento de dois, 18,2% de três e 18,2% de cinco ou mais.
A pesquisa procurou identificar também se as empresas já realizaram projetos para
desenvolver novos produtos ou processos, sendo que as respostas apontaram que mais da
metade, com 54,5%, nunca fizeram desta forma. Outras 9,1% fizeram uma vez e 36,4% por mais
de uma vez.
Quanto à utilização de programas de apoio ou financiamento a inovação, proporcionados
pelo governo, 63,6% afirmaram nunca ter solicitado ou feito uso deste tipo de apoio, sendo que
outras 36,4% já utilizaram.
Perguntou‐se também qual a estratégia utilizada pelas empresas para desenvolver novos
produtos ou processos, sendo que esta pergunta permitia mais de uma resposta. Neste caso,
18,9% afirmaram ouvir os clientes para identificar oportunidades de inovação, seguidos de 16,2%
que disseram fazer isso através da compra de novas máquinas e equipamentos. Um total de
10,8% afirmaram realizar isto a partir da capacitação dos seus colaboradores e através P&D
próprio. Já 8,1% afirmaram utilizar de quatro estratégias: informatização da empresa,
participação em feiras, congressos e outros eventos, reconhecimento e recompensas de novas
idéias e sugestões e pesquisa e desenvolvimento em parceria. Outras 5,4% afirmaram ter como
estratégia a realização de cópia ou adaptação de produto/serviço ou processo nacional e outras
2,7% a realização de cópia ou adaptação de produto/serviço ou processo importado.
Este resultado merece algumas considerações, principalmente para o fato de apenas
10,8% se anteciparem as demandas e possuírem de fato uma estratégia de P&D, a partir da
capacitação dos seus colaboradores e P&D próprio. Tais resultados demonstram que a ação de
inovar é muito mais reativa as necessidades de mercado do que fruto de uma estratégia de
inovação para a colocação de um produto ou processo novo no mercado, o que possibilitaria
maiores ganhos financeiros a empresa, através da proteção destas tecnologias, sobretudo
quando estas são protegidas através de depósitos e registros. Além disso, apenas 8,1% afirmaram
utilizar‐se de pesquisa e desenvolvimento em parceria, mostrando uma baixa interação entre a
classe empresarial e as instituições de ciência e tecnologia.
Outro resultado que merece destaque refere‐se às proteções junto ao INPI, pois quando
perguntadas sobre isto, apenas 9,1% afirmaram possuir um depósito de patentes, modelos de
utilidade, desenhos industriais. As outra 90,9% afirmaram não possuir nenhum depósito, ou seja,
suas inovações de produtos ou processos ficam a mercê de serem copiadas por qualquer
concorrente. Quanto às marcas, o resultado também se mostra preocupante, pois 63,6%
afirmam não possuir nenhuma marca registrada. Ou seja, nem a marca da empresa estes
empresários protegem. Para 27,3% das entrevistadas, existe o registro de uma marca e apenas
9,1% possuem duas marcas registradas.
Este resultado aponta para um grande potencial a ser desenvolvido, referente
aproximação dos empresários com as ICTs para o desenvolvimento de novas tecnologias e a

maior interação entre os NITs e estas empresas no que se refere à proteção da propriedade
intelectual.
4.3‐ Relação Escola‐Empresa e as Possibilidades de Parcerias para o Desenvolvimento de Novas
Tecnologias
As instituições públicas de pesquisa têm o potencial de contribuir de forma relevante para
a inovação tecnológica, isto por considerar que estão aptas a assumir os riscos de uma pesquisa
de longo prazo, que não se propõe a resultados imediatos, mas que possa, no futuro, vir a gerar
real valor para a sociedade. Impõe‐se, no entanto, um desafio: a aproximação com o setor
produtivo. Esta aproximação justifica‐se em prol da aplicabilidade da inovação proposta, fato
este que, consequentemente, traz benefícios para a comunidade científica, por ratificar a prática
da pesquisa, e para a sociedade, que desfruta dos resultados da inovação. Neste sentido, existem
diversas formas de colaboração Instituto de Pesquisa‐Empresa tais como: spin‐offs, pesquisa sob
encomenda, programas de treinamento e estágios de pesquisadores na indústria, projetos de
pesquisa em colaboração com o setor privado com financiamento público, consórcios de
pesquisa e centros de excelência (GUSMÃO, 2002 apud CÍCERO, 2011).
A maior motivação para a empresa se aproximar dos Institutos de Pesquisa ainda é o
acesso a recursos humanos qualificados. Consequentemente, a partir de uma pesquisa em
colaboração, advém o acesso a novos conhecimentos e aperfeiçoamento/melhoria de sua
equipe/instalações. As empresas e os órgãos governamentais entendem que o investimento em
conhecimento é visto como a base da inovação. Portanto, as universidades e os Institutos de
Pesquisa são agentes de transformação do conhecimento e a interação entre estas ICTs e
empresas se dá a partir das parcerias formadas com o interesse em compartilhar conhecimento,
custos e resultados. Esta interação é uma tendência mundial a partir da evidência de haver
complexidade científica, convergência tecnológica e altos custos das atividades de Pesquisa
(GUSMÃO, 2002 apud CÍCERO, 2011).
Diante disto, esta pesquisa procurou avaliar o ponto de vista empresarial sobre a relação
escola‐empresa e as possibilidades de parcerias para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Para tanto, questionou‐se as empresas se estas já desenvolveram algum projeto/pesquisa em
parceria com universidades/institutos tecnológicos ou se vislumbram esta possibilidade e como
enxergam isto.
As respostas dos empresários mostram que apenas 27,3% dos entrevistados já
desenvolveram algum projeto ou pesquisa em parceria com universidades ou institutos
tecnológicos. Porém, quando indagados se estes vêem possibilidades de firmarem parcerias com
universidade/institutos tecnológicos para atender suas demandas tecnológicas no
desenvolvimento de novos processos e/ou produtos, o resultado mostra que 81,8% enxergam
esta possibilidade. Isto evidencia o interesse das empresas locais em atuarem em parceria com
estas instituições, mostrando‐se necessário o desenvolvimento de estratégias para aproximar as
escolas das empresas.
Por fim, indagou‐se aos empresários que vislumbram a possibilidade de parceria com as
instituições que estes apontassem quais modalidades de parcerias com universidade/institutos
tecnológicos eles desejam, tendo em vista o atendimento das demandas tecnológicas no
desenvolvimento de novos processos e/ou produtos, na ótica das empresas pesquisadas, sendo,

neste caso, permitido assinalar mais de uma opção de resposta. Neste caso, os resultados
apontam que 37,5% desejariam a parceria na capacitação dos seus colaboradores. Já 31,3%
manifestaram interesse no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento em parceria com
pesquisadores das instituições. Outros 18,8% gostariam de compartilhar as instalações para o
desenvolvimento de novas tecnologias. Finalizando, 12,5% das empresas manifestaram interesse
em congressos e outros eventos com foco em novas tecnologias.
4.4‐ Conhecimentos sobre atuação do Instituto Federal de Sergipe‐IFS.
A última análise desenvolvida pela pesquisa foi específica sobre o conhecimento dos
empresários sobre a atuação do IFS, tanto sobre os cursos técnicos e superiores ofertados pelo
Instituto e as possíveis sinergias entre estes e a área de atuação da empresa, quanto sobre as
pesquisas desenvolvidas e a relação destas com a empresa.
Sobre conhecer a atuação do IFS, o resultado se mostra preocupante, pois 54,5% dos
entrevistados afirmaram desconhecer. Isto mostra que antes de desenvolver parcerias com as
empresas é importante desenvolver um trabalho junto à sociedade reforçando o importante
papel que o IFS pode ter junto à sociedade, não só como instituição de ensino, mas como
desenvolvedora de ações de pesquisa e extensão.
Sobre os cursos técnicos ofertados pelo IFS, apresentou‐se a relação completa destes e
indagou‐se aos empresários quais deles apresentavam relação direta com as suas atividades,
podendo‐se marcar mais de uma opção. As respostas apontam que o curso com maior sinergia
com as entrevistadas é o de informática, com 25,9% das respostas. Segue‐se a este os cursos de
segurança no trabalho, redes de computadores e logística, com 14,8% das marcações. Com 7,4%,
tem‐se os cursos de edificações e desenhos de construção civil. Petróleo e gás, eletrotécnica e
agroindústria tiveram 3,7% das respostas. Outros 12 cursos técnicos ofertados pelo IFS não
receberam nenhuma marcação e 3,7% afirmaram que nenhum curso do IFS apresenta sinergia
com as atividades de sua empresa.
Realizada a mesma pergunta, só que em relação aos cursos superiores ofertados pelo IFS,
o resultado mostrou‐se ainda mais preocupante em relação à sinergia dos cursos ofertados coma
as atividades empresariais, pois 33,3% afirmaram que nenhum dos cursos superiores do Instituto
tinham relação direta com o seu ramo de atividade. Para 25%, o curso com relação direta era o
de sistemas de informação, seguido de 16,7% que apontaram os cursos de engenharia civil e
automação industrial, além de 8,3% que marcaram como resposta o de turismo. Os demais seis
cursos superiores da instituição não receberam nenhuma resposta.
Quanto aos laboratórios de pesquisa que a instituição dispõe e que poderiam ser
utilizados em parceria com as empresas, 100% das entrevistadas afirmaram desconhecer quais
são. Ainda sobre as pesquisas, 90,9% das empresas afirmaram não ter conhecimento sobre
aquilo que os pesquisadores do IFS estão desenvolvendo. Porém, quando indagadas sobre o
interesse em desenvolver pesquisas em parceria com o IFS, 63,6% das empresas que
responderam ao questionário afirmaram ter interesse em desenvolve‐las junto a esta Instituição
de Pesquisa.
Indagadas sobre o tipo de pesquisa que gostariam de desenvolver em parceria com o IFS,
apenas cinco empresas se manifestaram, apontando para as seguintes linhas: i. Pesquisas de
facilidades para os empreendedores de micro e pequenas empresas; ii. Processos de avaliação de

poços de petróleo; iii. Novos materiais e técnicas de construção civil; iv. Automação residencial;
e, v. Empreendedorismo.
CONCLUSÃO
A pesquisa desenvolvida caracterizou a importância da inovação tecnológica para o
desenvolvimento econômico, e a importância que o governo vem atribuindo a esta temática,
através das políticas de apoio à inovação, com ações desenvolvidas na última década como a
criação dos Fundos Setoriais, a Lei de Inovação, a Lei do Bem e a instituição de importantes linhas
de financiamento à inovação nas agências públicas, como o BNDES e a FINEP, além outras
iniciativas recentes, a exemplo do Plano Inova Brasil e da Embrapii.
Contudo, fica evidente que o relacionamento escola‐empresa, importante pelos
benefícios para a comunidade científica, por ratificar a prática da pesquisa, e para a sociedade,
que desfruta dos resultados da inovação, ainda é muito incipiente, mesmo com as empresas
demonstrando interesse em desenvolver parcerias com as instituições de pesquisa.
Isso implica na necessidade de se avaliar estratégias que viabilizem a aproximação da
escola ao setor empresarial, incluindo aí o desenvolvimento de P&D, a capacitação dos
empresários e a aproximação do NIT na orientação e apoio a proteção da propriedade intelectual
desenvolvida.
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RESUMO
A consolidação de um novo empreendimento é
uma das maiores dificuldades encontradas pelos
empresários. O presente trabalho busca discutir o tema
no intuito de auxiliar as empresas pré-incubadas do IFS.
O trabalho está dividido em quatro etapas. Em primeiro
lugar, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre os
casos de sucesso de incubadoras de empresas no Brasil
e em outros países. Tal pesquisa visa identificar fatores
que levam uma incubadora a ter sucesso. Na segunda

parte do trabalho, buscar-se-á realizar uma pesquisa
junto ao IFSTEC no intuito de se verificar quais os pontos
em que este deve melhorar sua assistência às empresas
pré-incubadas dadas as necessidades verificadas. Por
fim, será proposto um modelo de incubação ao IFSTEC
no sentido de contribuir para a melhora da estrutura e
forma de atuação da incubadora.

PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo; pré-incubação; incubação.

A STUDY ON ENTREPRENEURSHIP IN IFS - THE CASE OF IFSTEC
ABSTRACT
The consolidation of a new venture is one of
the biggest problems encountered by entrepreneurs.
This paper discusses the subject in order to help preincubated companies IFS. The work is divided into four
steps. Firstly, a literature research on the success rate of
business incubators in Brazil and other countries will be
taken. This research aims to identify factors that lead an

incubator succeed. In the second part of the work, will
seek to carry out a survey-to IFSTEC in order to verify
that the points in which it must improve its assistance to
pre-incubated companies given the needs identified.
Finally, a model will be proposed to the incubation
IFSTEC to contribute to the improvement of the
structure and modus operandi of the incubator.

KEY-WORDS: entrepreneurship; pre-incubation; incubation

UM ESTUDO SOBRE O EMPREENDEDORISMO NO IFS – O CASO DO IFSTEC AGRADECIMENTOS

INTRODUÇÃO
A consolidação de um novo empreendimento é uma das maiores dificuldades
encontradas pelos empresários. Tal fato decorre de diversos motivos, tais como, falta de
experiência no ramo de atuação, localização do empreendimento, falta de planejamento e
produto não inovador. No último caso, a dificuldade encontrada pelos empreendedores decorre
da similaridade de produtos existentes no mercado, fato que leva a empresa aos mercados de
maior competição.
Assim, as incubadoras de empresas tem papel fundamental com vistas a colocar no
mundo empresarial empresas sustentáveis, na medida em que, na maioria dos casos, os projetos
incubados tem caráter inovador.
Conforme Cajueiro e Sicsú (2002), as primeiras incubadoras de empresas surgiram na
década de setenta como berçário de novos empreendimentos, e foram criadas para hospedar,
amparar e consolidar microempresas na área tecnológica.
Já segundo Dias (1997), as incubadoras de empresas surgiram em decorrência da
importância que passou a ter a inovação tecnológica como meio de desenvolvimento estratégico
nas sociedades avançadas. Tais incubadoras serviriam como um reforço a este elo, na forma de
base de apoio especial às empresas nascentes de alta tecnologia – especialmente aquelas criadas
para exploração pioneira de resultados de novos avanços de conhecimento científico.
Neste contexto, as Universidades e Institutos Federais vêm cada vez mais criando
incubadoras de empresas no sentido de fazer um intercâmbio entre a academia e o mundo
empresarial, de modo que, o conhecimento teórico tenha sua aplicabilidade. Ademais, tais
Instituições vêm apoiando empreendimentos pré-incubados e incubados de forma que os
mesmos venham a se lançar no mercado de maneira consolidada. No Instituto Federal de
Sergipe, em 2012 foi lançado Edital de Pré-Incubação, dando início à atuação do IFSTEC. Desta
forma, tal incubadora teve como foco inicial a pré-incubação de empresas.
Assim, este trabalho buscas realizar um estudo voltado para o tema
empreendedorismo, com foco na Incubadora do IFS. O trabalho está dividido em cinco partes, a

saber. Na primeira foi realizado Histórico do sobre as Incubadoras de Empresas, logo após
buscou-se saber sobre Casos de Sucesso de Incubadoras no Mundo e no Brasil. Na terceira parte
do trabalho buscou-se demonstrar qual a metodologia. Por fim, foram feitos estudos no sentido
de demonstrar os resultados da Pesquisa junto à Incubadora de Empresas do IFS e um proposta
de modelo de Incubação e Pré-Incubação para o IFSTEC
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As incubadoras de empresas são ambientes que buscam apoiar empresas nascentes com
vistas a dar sustentabilidade na sua inserção no mundo empresarial. Propiciam também a
interação entre empresas de um mesmo segmento econômico, de forma que os empresários
possam trocar conhecimentos, além de compartilhamento de estrutura física e serviços em
comum a todos que a compõem.
Conforme BERMÚDEZ (1996), um Programa de Incubadora de Empresas é um local em
que se coloca a disposição dos novos empreendimentos a instalação física, uso de laboratórios
para os empreendimentos de base tecnológica, consultorias e todo o apoio gerencial que os
empreendedores da incubados necessitem.
Para CEIA e SPRITZER (2005), dentre os tipos de incubadoras de empresas existentes
destacam-se as de base tecnológica. Segundo eles, as pequenas empresas geradas neste tipo
específico de incubadora têm se mostrado como uma das fontes de obtenção da inovação,
permitindo o surgimento de novas soluções para problemas antigos, caracterizando o diferencial
competitivo dessas empresas.
De acordo com STAINSACK (2003), as incubadoras tecnológicas constituem parte
integrante dos parques tecnológicos, que geralmente apresentam como objetivos prestar apoio a
novos empreendedores, por meio da cessão de espaços físicos, por determinado período de
tempo, fornecendo serviços técnicos e administrativos.
No mesmo estudo, STAINSACK (2003) listou dez fatores de relevância para o sucesso das
incubadoras de empresas, são eles: “Localização e infra-estrutura adequada; planejamento e
gestão;

oferta

de

serviços

especializados;

rede

de

relacionamento

(network);

empreendedorismo; processo de seleção de empresas; capitalização da incubadora; equipe da
incubadora e, por fim, influências políticas e econômicas”.
O surgimento deste modelo de apoio aos empresários se deu em 1959, conforme
informações da Anprotec1, no estado Norte Americano de Nova Iorque (EUA), quando uma das
fábricas da Massey Ferguson fechou, deixando grande parte de sua população desempregada. O
novo proprietário das instalações da fábrica, resolveu sublocar o espaço para pequenas empresas
iniciantes, que compartilhavam equipamentos e serviços, tais como a contabilidade, vendas,
marketing, etc.
Já nos anos 70, ainda conforme informações da Anprotec, na região do Vale do Silício, nos
Estados Unidos, as incubadoras apareceram como meio de incentivar universitários recémgraduados a disseminar suas inovações tecnológicas e a criar espírito empreendedor.
Conforme estudo realizado por MEEDER (1993), três fatores podem ser indicados como
relevantes para o desenvolvimento das incubadoras de empresas norte americanas a partir dos
anos 1970:
• Motivação para encontrar novas utilidades para prédios antigos e abandonados
em áreas retiradas.
• Fundos provenientes da National Science Foundation (Fundação Nacional da
Ciência) de apoio ao empreendedorismo e à inovação nas maiores universi-dades
americanas.
• Iniciativas de vários empreendedores e grupos de investidores para transferir suas
experiências a novas empresas em um ambiente propício à inovação tecnológica e
comercialização de produtos de tecnologia.
De acordo com DORNELAS (2002), o surgimento das incubadoras de empresas se deu em
1985, na cidade de São Carlos (SP). Ainda conforme o autor, até o início dos anos 1990, o número
de incubadoras brasileiras era de apenas 7, passando em 1995 a 27. Atualmente, conforme
dados da Anprotec, em um de seus estudos realizado em 2011 em parceria com o Ministério de

1

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Empresa criada em 1987, que
reúne cerca de 280 associados. Disponível em www.anprotec.org.br.

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Brasil possuía naquele ano 384 incubadoras em
operação, que abrigavam 2.640 empresas, gerando 16.394 postos de trabalho.

Casos de Sucesso de Incubadoras no Mundo e no Brasil

Nesse tópico do artigo se buscará primeiramente revelar três casos de sucesso de
incubadoras de empresas com base no estudo de STAINSACK (2003), o que revela pontos
positivos de incubadoras localizadas nos Estados Unidos, França e Brasil. Após tal análise, serão
mostrados alguns casos de sucesso de incubadoras brasileiras com base em pesquisa nos sites
destas.
STAINSACK (2003) revelou em seu estudo experiências de incubadoras de empresas de
três países que obteve após visitas. Os países visitados foram os Estados Unidos, a França e o
próprio Brasil. Ainda conforme a autora foram tidas como incubadoras de sucesso as de: “Austin
Technology Incubator” – ATI, localizada em Austin, Texas; o “Centre Européen d’Entreprise et
d’Inovation, localizado em Montpellier” – CAP ALPHA; e a Incubadora Tecnológica de Curitiba.
No caso da ATI, STAINSACK (2003) revela que a incubadora ocupa uma área de 40.000 m²,
ao redor de uma instituição de ensino. As empresas incubadas contam com apoio de espaço
físico, mobiliário, acesso à rede de comunicação, equipamentos de telecomunicação e salas de
apoio. Tais empresas compartilham sala de reunião, serviços operacionais e recepcionista. A
incubadora oferta em gestão de negócios com vistas a que seus incubados busquem o mercado
global. Como a incubadora de Austin tem relação com investidores de capital de risco, ou seja,
investidores em busca de empresas inovadoras que venham a gerar ganhos futuros, ela auxilia na
elaboração dos planos de negócios das empresas. Outra facilidade da ATI é disponibilizar às
empresas incubadas um “Padrinho” ou conselheiro para o empreendedor.
Ainda conforme a autora, a ATI incuba empreendimentos oriundos da Universidade do
Texas, por meio dos seus alunos, professores e pesquisadores. No processo de seleção dos
projetos leva em conta: equipe gerencial forte, potencial de geração de empregos, recursos
financeiros e o produto a ser desenvolvido (que deverá ter um tempo rápido de entrada no

mercado). A incubadora é mantida com recursos do Governo e da Universidade do Texas, além
dos recursos dos serviços prestados pelas incubadas.
O segundo caso de incubadora revelado no estudo de STAINSACK (2003) é o do “Centre
Européen d’Entreprise et d’Inovation, localizado em Montpellier” – CAP ALPHA, situado na cidade
de Montpellier, França. Conforme o estudo, a CAP ALPHA é uma incubadora de empresas de base
tecnológica e foi criada para impulsionar os empreendedores da região. A incubadora francesa
oferece aos seus incubados salas de reunião, laboratórios de multimídia, salas com rede de
comunicação, biblioteca e serviços operacionais como telefone, fax, correios, etc. A incubadora
oferece ainda como diferencial para os novos empreendedores, serviços de treinamentos
especializados, elaboração e acompanhamento do plano de negócios das empresas,
acompanhamento de especialistas, rede de relacionamento, busca de financiamento e
monitoramento dos negócios. No caso dos treinamentos ofertados às empresas, a autora revela
que são dados cursos nas áreas de marketing, comunicação e gestão.
No processo de seleção dos projetos o CAP ALPHA leva em conta no plano de negócios
dos projetos o grau de inovação, a vantagem competitiva do projeto e os empreendedores
envolvidos. Como resultado o CAP ALPHA até o ano do estudo de STAINSACK (2003) já havia
incubado 315 empresas, com 210 ainda ativas, gerando aproximadamente 7000 empregos. A
taxa de sobrevivência dos negócios egressos do CAP ALPHA é de 88% após cinco anos de saída da
incubadora.
Em conclusão à análise do estudo de STAINSACK (2003) sobre três incubadoras de
sucesso, segue o caso do INTEC, incubadora de base tecnológica situada no Paraná. Conforme a
autora o INTEC foi criado em 1989 com base em um acordo de parceria entre várias instituições
(CEFET/PR, SEBRAE/PR, TECPAR, FIEP/IEL, PUC/PR, CITPAR E SETI). As empresas instaladas no
INTEC possuem como apoio laboratórios, salas de treinamento, auditório, refeitório, sistema de
comunicação, etc.
Na seleção de projetos do INTEC primeiramente é realizada uma entrevista com os
candidatos. Caso a proposta seja inovadora e apresente viabilidade econômica, se faz necessário
a elaboração de um projeto nos moldes do INTEC, que será avaliado por consultores visando

verificar o grau de inovação do produto, o mercado em que a empresa irá atuar e o perfil do
empreendedor.
A seguir, são feitas análises de incubadoras de empresas brasileiras de grande porte,
buscando-se verificar quais os principais pontos para que estas venham obtendo sucesso. O
objetivo é também subsidiar o IFSTEC na melhoria de seus serviços e estrutura prestados.
Em primeiro lugar será feito um estudo sobre a Incubadora Multissetorial de Empresas de
Base Tecnológica da PUCRS - RAIAR2. Tal estudo baseia-se em pesquisa realizada no site da
incubadora. A RAIAR foi criada em 2003. Está localizada no Parque Científico e Tecnológico da
PUCRS - TECNOPUC. Em 11 de novembro de 2003, a RAIAR inicia suas operações com o objetivo
de dar suporte e condições necessárias para que negócios inovadores se insiram no mercado de
forma sustentável e competitiva. Ao mesmo tempo, a Incubadora assume o propósito de
estimular a capacidade empreendedora da comunidade acadêmica, abrigando empresas
nascentes de base tecnológica geradas a partir de projetos de pesquisa da Universidade.
Em relação à sua infraestrutura de apoio, as empresas incubadas na RAIAR possuem as
seguintes facilidades:
• Espaço físico individualizado
• Espaço físico e serviços de uso compartilhado
• Recepção e Secretaria
• Espaço de convivência
• Sala de reuniões
• Vigilância e infraestrutura geral
• Acesso a laboratórios, serviços especializados, bibliotecas e outras facilidades da
PUCRS
• Custos subsidiados
• Apoio na busca de parcerias e fontes de fomento
• Apoio à promoção e divulgação
• Serviço de Apoio à Gestão Empresarial - SAGE, nas áreas de gestão, design e
comunicação.
2
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A RAIAR incuba empresas em três modalidades: empresa residente - a empresa fica
fisicamente instalada na Incubadora Raiar, usufruindo do espaço e dos serviços oferecidos;
empresa associada - a empresa não fica instalada fisicamente na Raiar, mas desfruta de todos os
serviços; e projeto pré-incubado - o projeto fica vinculado à Raiar para desenvolvimento de um
Plano de Negócio, usufruindo do espaço e serviços compartilhados.
Na seleção dos projetos a RAIAR leva em conta os seguintes critérios:
• Preferencialmente direcionado aos alunos ou ex-alunos da PUCRS
• Viabilidade técnica e econômica do empreendimento
• Diferencial de mercado e competitividade do produto ou serviço da empresa
• Qualificação dos proponentes
• Avaliação do perfil empreendedor
A segunda incubadora a ser estudada, no intuito de que se elabore uma proposta de
melhoria do processo de incubação e pré-incubação para o IFSTEC é a vinculada ao CDT3 (Centro
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB).
As atividades do CDT são estabelecidas a partir de quatro eixos de atuação:
Desenvolvimento Empresarial, por meio do Hotel de Projetos (pré-incubação) e da
Multincubadora de Empresas; Ensino, Pesquisa e Difusão do Empreendedorismo, por meio do
Programa Empresa Junior e da Escola de Empreendedores, além dos eixos de Transferência de
Tecnologia e de Gestão da Cooperação Institucional: Universidade - Empresa - Governo –
Sociedade.
No que concerne a este trabalho o foco será a análise da multiincubadora de empresas e
do hotel de projetos. Em relação ao Programa de Incubação de Empresas do CDT, este foi criado
em 1989, tendo em 1999 ganho o prêmio de Melhor Incubadora do Ano pela ANPROTEC e pelo
SEBRAE Nacional, no ano de 1999. Atualmente, o Programa trabalha com três modalidades:
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubadora Social e Solidária, e Incubadora de Arte
e Cultura
Na multiincubadora do CDT observam-se que são oferecidos os seguintes serviços como
benefício às empresas incubadas: 04 salas de reunião, auditório com capacidade para 106
3

Disponível em: http://www.cdt.unb.br/.

pessoas, sala de treinamento e videoconferência, internet, fax, serviços de copiadora, alocação
de equipamentos (data show, laptop), limpeza, segurança, recepção, serviço de copa, salas
individualizadas (25m² e 50m²) exclusivas às empresas de base tecnológica, suporte na
elaboração e implementação de projetos com Agências de Fomento, consultoria Jurídica às
empresas na elaboração de contratos e na negociação com parceiros e clientes, capacitações
com ênfase no aprimoramento do perfil empresarial e gestão do negócio, acesso aos meios de
comunicação para maior visibilidade e divulgação do negócio por meio do site do CDT e dos
parceiros institucionais, serviços de design, participação em eventos comerciais nacionais,
orientação à proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia e para as
empresas incubadas à distância, com exceção do espaço físico, reservado a empresas de base
tecnológica, usufruem de todos os serviços acima listados.
No que tange ao Programa de pré-incubação do CDT, denominou-se Hotel de Projetos. Tal
Programa pré-incuba empresas pelo período de até um ano e tem o objetivo de apoiar
empreendimentos novos, com características inovadoras, por meio do desenvolvimento de seus
modelos de negócios e análise de sua viabilidade econômica e mercadológica.
Em relação aos serviços ofertados pelo Hotel de Projetos, os empreendimentos préincubados têm acesso à sala do Programa Hotel de Projetos, composta por 20 estações de
trabalho e 20 computadores. Neste sentido, conforme informações do site, os empreendimentos
habilitados são apoiados através das seguintes etapas: desenvolvimento do perfil empreendedor,
elaboração do plano de negócios customizado (teoria e instrutoria por empresa), estruturação do
negócio para sua formalização.
O terceiro e último caso a ser estudado neste artigo é o da Incubadora de Empresas da
COPPE/UFRJ4. Tal incubadora está localizada no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. É gerida
pela Fundação COPPETEC, o escritório de transferência de tecnologia da COPPE criado em 1971.
Como serviços às empresas incubadas a Incubadora da COPPE/UFRJ oferta:
• Serviços de Condomínio em Geral (limpeza, continuo interno e externo, segurança,
telefonista, etc.) e restaurante.

4
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• Apoio na busca de financiamentos, suporte na elaboração e implementação de
projetos com Agência de Fomento.
• Alocação de Equipamentos, busca de informações tecnológicas e promoção de
cursos e palestras técnicas.
• Trabalho com ênfase na área de comercialização.
• Ajuda na elaboração do planejamento financeiro da empresa, bem como fornece
apoio na análise de investimentos.
• Orienta as empresas na elaboração de contratos e na negociação com parceiros e
clientes.
• Equipe especializada em produção de textos, releases, logos e folders, facilitando
assim a divulgação e o contato das empresas nos meios de comunicação.

CONCLUSÃO

O presente projeto teve importante relevância, na medida em que buscou analisar casos
de sucesso de incubadoras de empresas no Brasil e no mundo, revelando para a incubadora do
IFS, bem como para demais incubadoras casos de sucesso. Desta forma, este trabalho servirá de
parâmetro para futuros trabalhos nesta área, pois, servirá de base bibliográfica para
pesquisadores da área.
REFERÊNCIAS
BERMÚDEZ, Luís Afonso. Incubadoras de Empresas e Inovação Tecnológica: o caso de Brasília.
Parcerias estratégicas, n° 1. 1996.
CEIA, Alessandro Maia e SPRITZER, Ilda Maria de Paiva Almeida. Análise de Gestão da Incubadora
de Empresas de Teleinformática do CEFET/TJ: um estudo de caso. XXV Encontro Nac. de Eng. de
Produção – Porto Alegre, 2005.
DORNELAS, José. Planejando Incubadoras de Empresas. Rio de janeiro. 2002. Editora Campus.
MEEDER, R.A. Forging The Incubator: How To Design And Implement a Feasibility Study For
Business Incubation Programs. Ohio: NBIA, 1993.
STAINSACK, Cristiane. (2003) - Estruturação, organização e gestão de incubadoras tecnológicas.
Dissertação de Mestrado. CEFET-PR, Curitiba.

CUSTOS LOGÍSTICOS: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NOS TRANSPORTES E NA ECONOMIA
BRASILEIRA
Y. R. Torres¹; F. A. S. Souza 2; M. O. Matos 3
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) ‐ Campus Rio Branco.E‐
mail:jrudast@hotmail.com ‐, 2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) ‐Campus Rio
Branco. E‐mail: fabioallin@gmail.com; 3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) –
Campus Rio Branco. E‐mail:maicom‐matos@hotmail.com.br; e‐mail: maranhão@ifma.edu.br

RESUMO
Os custos logísticos formam um componente
relevante nos cálculos finais de custos. Entretanto, ainda
não se tem dado a importância necessária ao grau de
intervenção deste fator na economia. Os fatores
geradores de empecilhos à produtividade e ao
amortecimento do custo logístico brasileiro estão
ligados principalmente à infraestrutura de transportes,
portuária e alfandegária. Este trabalho propõe‐se a
discutir os principais problemas enfrentados pelo setor
logístico brasileiro, analisando como estes afetam

diretamente o desenvolvimento do país, evidenciando
as soluções que já estão sendo tomadas no sentido de
atenuar os prejuízos incidentes na economia. É
imprescindível que o país dimensione o controle dos
Custos Logísticos, pois a concepção mais moderna de
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos não
comporta os padrões vivenciados no Brasil,
especialmente agora, em que a concorrência se dá entre
as cadeias produtivas e não mais entre empresas.

PALAVRAS‐CHAVE: Custos logísticos, infraestrutura de transportes, controle dos custos logísticos.

LOGISTICS COSTS: A STUDY ABOUT IMPACTS IN THE TRANSPORTS AND BRAZILIAN ECONOMY

ABSTRACT
The logistic cost making a relevant component

as
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concept
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Chain

in the final calculations of costs, about this still not

Management does not include the patterns experienced

necessary attention to its impact. The factors causing an

in Brazil, especially now that the competition is between

impediment to productivity and damping of the Brazilian

supply chains and no longer between companies.

logistics cost are in transport infrastructure, ports and
customs. This paper proposes to discuss the main
problems faced by the Brazilian logistics sector that
directly affect the development of the country , showing
the solutions that are already being taken to mitigate
damage incidents in the economy. It is imperative that
the country reaches dimension of Logistics Costs control,
KEY‐WORDS: Logistics Costs, transport infrastructure, logistics costs controls.

CUSTOS LOGÍSTICOS: UM ESTUDO SOBRE SUAS CAUSAS E IMPACTOS NA ECONOMIA
BRASILEIRA
INTRODUÇÃO
Pressionadas pela alta competitividade, gerada pela globalização, as organizações têm
buscado metas como: aumento de produtividade e eficiência, aliado à redução de custos.
Quando a empresa consegue atingir esse fim é evidente que o seu nível de serviço é elevado,
gerando vantagem competitiva. Os custos logísticos formam um componente relevante nos
cálculos finais de custos, entretanto, ainda não tem sido dada a importância necessária ao seu
impacto, já que as empresas preocupam‐se mais com os custos do produto e ainda valorizam os
sistemas tradicionais de custeio. Os investimentos no setor logístico no Brasil ainda são baixos se
comparados aos de outros países, constituindo entrave ao desenvolvimento da economia
brasileira, já que o escoamento de produtos no mercado interno, juntamente com as
exportações, contribui decisivamente para avanço do Produto Interno Bruto.
Neste trabalho é possível compreender porque as barreiras logísticas e burocráticas
elevam o preço final do produto e geram prejuízos financeiros à economia brasileira, o que acaba
prejudicando o mercado interno e as exportações. Os fatores geradores de empecilhos à
produtividade e ao amortecimento do custo logístico brasileiro estão, de acordo com o presente
estudo, na infraestrutura do país, principalmente no que diz respeito à questão alfandegária, de
transportes e portuária. Convém observar que a alta carga tributária contribui de forma
determinante na minoração desses custos.
Este trabalho propõe‐se a discutir os principais problemas enfrentados pelo setor logístico
brasileiro que afetam diretamente o desenvolvimento do país, indicando as áreas mais críticas e
que necessitam de melhorias, evidenciando as soluções que já estão sendo tomadas no sentido
de atenuar os prejuízos incidentes na economia.
O estudo a seguir foi estruturado sob três eixos: no primeiro trataremos da questão do
transporte/distribuição, no segundo momento sobre estoques e por fim, mas não menos
importante, a armazenagem, afinal são estas operações as que mais oneram o preço final de
produtos e serviços ao final de sua cadeia produtiva, onde os esforços devem ser direcionados
com o objetivo de atingir as metas de diminuição. Dessa forma, a pesquisa contemplou essas
três questões delineando a formação desses custos logísticos e traçando comparativos sempre
que possível com outras realidades de modo a esclarecer que pontos são mais críticos e onde a
economia brasileira é mais prejudicada.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho realizamos pesquisa bibliográfica, envolvendo diversas
obras específicas sobre Logística. Além disso, foram realizadas consultas com profissionais do
setor que forneceram informações de altíssima relevância que subsidiaram o presente trabalho
de maneira substancial. Outras fontes também foram utilizadas, como revistas especializadas,

artigos e reportagens publicadas na internet, em sites especializados, vídeos com estudos sobre o
assunto, o que ampliou a quantidade de dados e informações, fornecendo material suficiente
para esclarecer a questão dos custos logísticos.
Diversos órgãos públicos, como ANTT, ANTAQ, BNDES, CNT, CONAB, IBGE, INFRAERO e
IPEA foram consultados, em busca de dados atuais, entretanto é imprescindível citar que muitas
informações não são atualizadas, não deixando de ser, entretanto, fonte segura de informações.
Empresas que estão em constante uso da infraestrutura logística brasileira e órgãos da área
econômica forneceram informações importantes que podem auxiliar a compreender e avaliar o
impacto dos custos logísticos na economia brasileira. Do cruzamento de todos esses dados e da
análise criteriosa de todas as informações disponíveis resulta este trabalho, em que as
informações fornecem uma dimensão do problema e proporcionam uma base de estudo para
soluções viáveis.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Denomina‐se custos logísticos todos os custos com as operações logísticas de uma
organização, dentre os quais se destacam os custos com transporte, armazenagem e distribuição.
Os custos logísticos são tão relevantes quanto o próprio custo do produto, e para garantir a
sobrevivência da empresa é fundamental saber gerir os mesmos (Ricarte, 2002). Através do pré‐
cálculo ou do planejamento de custos, é possível determinar os padrões de custos de produção e
de produtos (CHIAVENATO, 1991).
Segundo Wanke (2012), os modais de tranporte de carga: rodoviário, ferroviário,
aquaviário, dutoviário e aéreo. Possuem características operacionais específicas e,
consequentemente, estrutura de custos específicas, que os tornam mais adequados para os
determinados tipos de produtos e operações. Além disso, os critérios para a escolha do modal de
transporte devem sempre levar em consiferação aspectos de custos, por un lado, e
características de serviço, por outro.
Por sua importância na Logística é necessário que se leve em conta os custos com
transporte, até pela multiplicidade de trade‐ offs com os demais custos logísticos. Situações
como a escolha de um determinado modal de transporte com menor valor de frete, mas com
maior tempo de viagem e menor frequência resulta em gastos maiores com manutenção de
inventários.
A matriz de transporte brasileira não é balanceada, é predominantemente rodoviária em
detrimento de outros modais e, assim, torna sua refém a economia brasileira. A movimentação
das mercadorias, produtos e insumos é onerada pela falta de estrutura logística, e o país sofre
com a má qualidade de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Outro fator contribuinte para a
elevação de custos com transporte é a idade avançada da frota brasileira, que prejudica o tempo
e a consistência das entregas. Fica mais evidente o desequilíbrio da matriz de transporte
brasileiro quando comparada com a de outros países, em que a distribuição entre os diversos
modais se mostra mais balanceada, conforme se pode notar na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparativo das matrizes de transporte em diversas regiões
Modal

Brasil (2008)

EUA (2008)

UE (2008)

China (2007)

Rodoviário

65,6%

28,9%

46%

11,2%

Ferroviário

19,5%

38%

11%

23,5%

Hidroviário

1,77%

6,8%

4%

15,4%

Cabotagem

9,59%

4,6%

37%

48,0%

Duto

3,8%

21,5%

3%

1,8%

Aéreo

0,05%

0,3%

0%

0,1%

Fonte :Fórum Internacional de Logística, 2011; CSCMP, 2011; EUROSTAT, 2011; NBSC, 2011
Um dos maiores desafios brasileiros em relação ao escoamento de produtos refere‐se aos
serviços logísticos de distribuição, pois resulta em perda de competitividade para as indústrias
em geral (BAHIA et. al., 2007). Ainda de acordo com o mesmo autor há aumento significativo dos
custos logísticos de transporte com a maciça preferência pelo modal rodoviário e a insuficiência
de investimentos para manter e expandir os sistemas de transportes que suprissem a demanda
existente, a partir da década de 1980. Em razão disso, os processos de otimização das atividades
logísticas exige dos administradores competência máxima no gerenciamento dos custos logísticos
de distribuição, já que o panorama de globalização atinge as organizações e demanda
homogeneização geral de custos (BAHIA et. al., 2007).
A coordenação diária das atividades de transportes contempla desde programação
de entrega dos produtos acabados, com o tempo de carregamento, viagem e descarregamento e
suas respectivas janelas de tempo, passando pelas seguintes etapas: carregamento na empresa;
viagem da empresa ao cliente; descarregamento no cliente; e retorno à empresa; compõem os
fluxos dos custos de transportes de uma empresa (NAZÁRIO, 2008).No Brasil, segundo estudos
do Banco Mundial (GUASCH, 2002), os custos logísticos representam aproximadamente 20% do
valor do PIB ‐ Produto Interno Bruto. Dentre todos os custos logísticos, os de transporte têm uma
participação de aproximadamente 32%, de acordo com o estudo citado anteriormente, o que
comprova o grau de relevância dos sistemas de transporte eficientes em relação ao
desenvolvimento econômico nacional.
Quanto ao mercado interno, há uma significativa perda de competitividade inter‐regional
por causa dos altos custos logísticos, o que afeta o crescimento econômico das regiões menos
desenvolvidas como Norte e Nordeste, em razão da falta de opções de transporte inadequadas.
O Banco Mundial cita ainda que, de acordo com seu estudo, as perdas associadas a esse tipo de
problema aumentam, anualmente, mais de US$ 1,3 bilhão. Pode‐se perceber que, somados os
montantes dos custos evitáveis dos dois setores econômicos, a perda de eficiência e eficácia da

economia nacional como um todo é muito grande, ou seja, por volta de US$ 2,5 bilhões ao ano
(PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA E TRASNSPORTES, 2012).
A utilização de dados já antigos torna‐se usual, visto que há, não somente no Brasil,
carência de informações sobre custos logísticos. Esse problema acarreta dificuldades de se
analisar a evolução do custo logístico brasileiro, afinal tal realidade dificulta a leitura do
panorama atual (LIMA, 2006).
O conjunto de atividades de manutenção física de estoques e que envolvem questões
relacionadas à localização, dimensionamento da área, arranjo físico, alocação de estoques,
projetos de docas e configuração de armazéns, tecnologia de movimentação interna, estocagem
e sistemas é denominado armazenagem. Um armazém comporta custos com recursos humanos
(encargos sociais e salários); custos de ocupação (impostos, seguros, aluguel, energia, água,
telecomunicações, segurança e limpeza); custos de depreciação de equipamentos de
movimentação, instalações e custos de manutenção dos ativos logísticos.
A função dos estoques é garantir a disponibilidade de materiais e produtos e seus
respectivos fluxos de entrada e saída. Novas formas de organização e produção, denominadas
Manufatura Enxuta, têm sido desenvolvidas pelas organizações para assegurar a minimização de
volumes vultosos de recursos imobilizados, conforme indicam Womack e Jones (1998). A
manutenção de inventário envolve o custo do capital investido, os impostos, seguros,
obsolescência e risco. A determinação da taxa de custo a ser aplicada ao capital investido, o
chamado custo de oportunidade, é o aspecto mais controverso. De acordo com Lima (2003),
deve ser usado o conceito de Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), onde a taxa de
oportunidade deve ser apurada pela média ponderada entre a taxa média de juros referentes ao
capital de terceiros e a taxa esperada de retorno dos acionistas ponderadas pela proporção de
cada uma dessas origens. O processo para a apuração do CMPC seria de acordo com Martins
(2001):
1. Cálculo do custo de cada fonte financeira específica;
2. Determinação da porcentagem de cada fonte financeira no total do financiamento e,
3. Soma dos produtos dos itens 1 e 2.
Após a determinação da taxa de oportunidade a ser aplicada ao saldo dos estoques, é
necessário focalizar a apuração dos custos de manutenção do inventário.
Para cálculo de custo de estoque foi necessário utilizar dois modelos distintos.
Inicialmente foi utilizado o valor imobilizado em estoque publicado pelo IBGE relativo a 2004, no
valor de R$ 221,6 bilhões, sobre os quais foram aplicadas duas taxas. A primeira é referente ao
custo financeiro, onde se utilizou a taxa Selic média de 2004 de 16,25% a. a. A segunda é refere‐
se ao custo de depreciação, seguro e obsolescência, na qual foi usada a metodologia americana,
utilizada por Delaney e Alford‐Bangs no cálculo do custo logístico americano com a mesma taxa
de 15,25% a. a. Aplicando estas duas taxas Chegou‐se ao custo de R$ 69,8 bilhões,
correspondente a 3,2% do nosso PIB.
No caso do cálculo do custo de armazenagem o modelo metodológico americano foi
também seguido, resultando de um percentual do valor de estoque imobilizado. O custo obtido

corresponde a 0,7% do PIB, equivalente a R$ 11,7 bilhões. Os valores encontrados estão
demonstrados na Figura1.
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Figura 1 ‐ Custos logísticos em relação ao PIB
Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a capacidade de silos
e armazéns em todo o Brasil atinge a marca de 148,3 milhões de toneladas. Entretanto, a real
necessidade de armazéns e silos é ainda maior. Segundo um estudo da FAO, órgão da
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o ideal seria que cada país
tivesse capacidade para armazenar 120% de sua produção. No Brasil, este número representaria
uma capacidade de 216 milhões de toneladas. Estima‐se que o Brasil atinja na safra 2012/2013,
de acordo com o governo, produção de 180 milhões de toneladas de grãos. Especialistas dizem
que, confirmado o volume de colheita previsto e levando‐se em consideração o estudo da FAO, o
país teria um déficit teórico de mais de 30 milhões de toneladas no espaço para armazenamento.
É possível observar, na Figura 2, que de 1999 até 2007 o país sofre com déficits de
armazenagem.

Figura 2 – Produção de granéis agrícolas VS capacidade de armazenamento no Brasil, de 1991 até 2007.
Fonte: CONAB.

A falta de locais para armazenagem no Brasil é agravada pelo próprio crescimento da
agricultura. A produção brasileira cresceu, em média, 5% ao ano na última década, e a
capacidade estática para a estocagem aumentou apenas de 1,5% a 2,5% a cada ano. Programas
federais, como Finame/PSI, do BNDES, financiam a construção de locais para armazenagem e o
mercado do setor está aquecido devido aos bons preços das commodities, entretanto somente
essas condições não são suficientes, pois os mesmo programas financiam apenas equipamentos
e não obras civis, cujos custos correspondem à metade do total gasto na construção das
estruturas.
O Ministério da Agricultura anunciou a primeira fase do Plano Nacional de
Armazenamento, que deverá demandar R$ 130 milhões inicialmente, e na segunda fase
consumirá pelo menos, mais R$ 180 milhões. A meta do Plano é aperfeiçoar e ampliar a
capacidade estática de estocagem de grãos no Brasil. Há a previsão, de acordo com o Plano, de
criar novos armazéns públicos e incentivos à construção de silos privados. Segundo o Ministério
da Agricultura, os armazéns públicos serão destinados para a aquisição da produção,
contemplando o estoque regulador, que é estratégico para o país. A Conab disponibiliza aos
produtores descontos nas tarifas de armazenagem, de até 30%, na prestação de serviços,
recepção, secagem e limpeza, o que garante a possibilidade de renda enquanto não é implantado
o Plano Nacional de Armazenamento.
CONCLUSÕES

A segmentação de produtos e serviços juntamente com a alta proporção de custos
indiretos impõe grande dificuldade de custeio das atividades logísticas no Brasil, elevando os
preços ao final da cadeia produtiva. Investimentos em automação e sistemas que minimizem
avarias e erros operacionais são necessários, além de investimentos em formação de capital
intelectual. A integração entre todas as áreas da Logística é fundamental, pois as grandes
vantagens competitivas que o país pode adquirir podem ser resultado de elevados níveis de
eficácia advindos da diminuição dos custos logísticos.
É imprescindível que o país dimensione e controle o quanto antes os Custos Logísticos,
pois a concepção mais moderna de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos não comporta os
padrões vivenciados no Brasil, especialmente agora, em que a concorrência se dá entre as
cadeias produtivas, e não mais entre empresas.
Investimentos pesados e bem direcionados na infraestrutura são urgentes, além de
incentivos à diversificação do uso de diferentes modais para os diversos tipos de carga, sob pena
de amargar ainda mais alguns anos de prejuízo em suas receitas envolvendo operações logísticas.
É preciso ampliar a oferta de modais às empresas como forma de diminuir os altos custos
logísticos.
É fundamental que a esfera governamental ponha em prática políticas públicas que
promovam o melhoramento da mobilidade urbana, proporcionando rapidez no fluxo de produtos
sendo transportados por todo o país.
Os dados referentes a custos logísticos precisam de atualização constante, o que só se
consegue com estudos aprofundados, e nesse campo é extremamente necessário que haja
incentivo de todos os envolvidos nas cadeias produtivas, para que possa se constituir bancos de
dados com informações seguras e atuais que subsidiem tomadas de decisões que beneficiem a
economia brasileira.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é avaliar o comportamento da
produtividade do setor citrícola de Sergipe. O foco
principal do estudo trata de analisar a produção no setor
citrícola, enfatizando o território sul sergipano, ao longo
de 20 anos, ou seja, um período de 1990 a 2009,
destacando o início, o auge, a involução econômica,
instrumentos de políticas utilizados, situação atual e
perspectivas. A motivação e a ideia de realização deste
estudo deveram‐se a que a citricultura em Sergipe vem
atravessando
períodos
de
transformações
e
instabilidade desde meados da década de 1990. Apoiado

num estudo de caráter descritivo com abordagem
quantitativa, buscou‐se atingir os objetivos propostos
utilizando‐se de dados estatísticos publicados,
especialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ‐ IBGE. Concluiu‐se que mudanças foram
verificadas no período analisado e rumores sobre a crise
ainda existem, mesmo que os dados mostrem
crescimento progressivo da produtividade.

PALAVRAS‐CHAVE: citricultura, Sergipe, crise, produtividade.

EXPECTATIONS AND OSCILLATIONS IN THE BRAZILIAN CITRUS INDUSTRY:
THE STUDY OF THE THIRD NATIONAL PRODUCER
ABSTRACT
The objective of this research is to evaluate the behavior
of the productivity of citrus sector of Sergipe. The main
focus of the study is to analyze the production in citrus
sector, emphasizing the territory south of Sergipe, over
20 years, a period from 1990 to 2009, highlighting the
top, the pinnacle, the economical impoverishment, the
policy instruments used, current status and
perspectives. The motivation and idea of this study were
due to the citrus industry in Sergipe has been going
through periods of change and instability since the mid

KEY‐WORDS: citrus; Sergipe; crisis; productivity.

of 1990s. Supported by a study of descriptive character
with a quantitative approach, we sought to achieve the
proposed goals using statistical data published,
especially by the Brazilian Institute of Geography and
Statistics ‐ IBGE. It was concluded that changes were
observed in the analyzed period and rumors about the
crisis still exist, even if the data show progressive growth
of productivity.

EXPECTATIVAS E OSCILAÇÕES NA CITRICULTURA BRASILEIRA:
UM ESTUDO DO TERCEIRO PRODUTOR NACIONAL
1 INTRODUÇÃO
A citricultura sergipana vem passando por intensas transformações desde meados da
década de 1990. Nesse período, os produtores, principalmente os pequenos, defrontaram‐se
com problemas de comercialização da produção, deixando‐os fragilizados diante dos baixos
preços internacionais do suco de laranja congelado e concentrado.
Por ser uma atividade que enfrenta inúmeros problemas, seja por doenças ou por
barreiras exigidas pelos países importadores, a citricultura ainda assim mantém‐se como grande
cultura pela sua variedade de mercado e pelo crescimento acelerado de consumidores,
sobretudo em países em desenvolvimento.
A citricultura de Sergipe tem adotado um sistema de produção agrícola que sempre foi
objeto de atentas observações do mercado interno, pois se trata do terceiro polo citrícola do
país. Isso é atribuído a uma produção média anual de aproximadamente 785 mil toneladas, que
atende à demanda interna (regional) e externa (internacional) sob a forma de suco concentrado,
gerando uma imensa importância social e econômica para o estado.
Os pomares sergipanos não produzem mais na mesma intensidade como em colheitas
passadas, no entanto, o rendimento médio da produção verificado no decorrer desses últimos
anos, comparado a outros estados, como São Paulo e Bahia, não é conformador, pois o Estado de
Sergipe encontra‐se bem atrás dos demais.
Os estudos de Coelho (1992), Santana (1997) e Tavares (2000) apontam que a baixa
produtividade advém de um conjunto de problemas que o produtor vem enfrentando no
decorrer dos anos, pois o baixo preço do produto, somado ao elevado preço dos insumos
agrícolas, reflete uma realidade bastante preocupante. Sendo assim, para que a atividade
citrícola seja mantida no território sul sergipano, observaram‐se grandes discussões, e o
desencadeamento de políticas públicas momentâneas está garantindo a atividade nesse
território.
Como referência, utilizou‐se o território sul do Estado de Sergipe, pois, conforme a
Produção Agrícola Municipal ‐ PAM 2009 (IBGE, 2010), a citricultura ocupa a maior parte desse
território. O estudo demonstrou que a laranja é a maior vocação agrícola da região, tanto em
áreas plantadas/colhidas como em quantidades produzidas e a que gera um valor de produção
de grande destaque.
Neste sentido, este estudo trata do comportamento da produtividade do setor citrícola de
Sergipe. Especificamente, analisa a produção no setor citrícola, enfatizando o território sul
sergipano, ao longo de 20 anos, ou seja, um período de 1990 a 2009, destacando o início, o auge,
a involução econômica, instrumentos de políticas utilizados, situação atual e perspectivas.
2 CONTEXTO NACIONAL
No que diz respeito à história, a citricultura brasileira apresentou ciclos de expansão e de
retração, de prosperidade e de declínio, desenvolvendo‐se com mínima interferência
governamental. Cabe ressaltar que a maior concentração de esforços governamentais, tanto
federais como estaduais, acontece na área da pesquisa e da extensão rural.
A partir da década 1960, com o desenvolvimento da indústria de suco concentrado, o
crescimento da demanda pela matéria‐prima provocou expansão da área plantada e da produção
até fins da década de 90, passando a se instituir numa das fundamentais atividades agrícolas no
Estado de São Paulo, Sudeste do país; e em Sergipe e na Bahia, Nordeste brasileiro.
É evidente que as atuais condições de liderança de produção de fruta e de
comercialização de sucos e outros derivados cítricos, em nível mundial, não serão permanentes e

duradouras, razão pela qual a citricultura brasileira precisa estruturar‐se e alicerçar‐se em sólida
tecnologia científica (AMARO, 1996).
Diversos estudos destacam a expansão da atividade citrícola no Brasil, que toma novo
rumo no Estado de São Paulo, no início do século 20, embora seja dinamizada a partir da década
de 1950. Posteriormente, há um redirecionamento em outros Estados do país, inclusive nos do
Nordeste – como Sergipe e Bahia. A partir de então, o Brasil consolida‐se como o maior produtor
de laranja e, em seguida, passa a ocupar o posto de maior exportador de suco concentrado do
mundo.
E, assim, verifica‐se que a laranja é a fruta mais cultivada no Brasil com mais de 800 mil
hectares, produzindo em torno de 17 milhões de toneladas anuais, conforme a safra 2009/2010.
Diante disso, o país detém 50% da produção mundial de suco de laranja, exportando 98% do que
produz e conseguindo um incrível percentual de 85% de participação no mercado mundial
(NEVES et al., 2010).
3 CONTEXTO REGIONAL ‐ SERGIPE
A cultura da laranja surgiu no Estado de Sergipe por volta de 1920, conforme Cuenca e
Silva (2002), com o cultivo da laranja‐de‐umbigo ou laranja‐baía no município de Boquim. Por
apresentar características climáticas e solos propícios ao desenvolvimento da citricultura, o
estado detinha as condições que fizeram com que essa cultura ganhasse notável expressão e se
estendesse a outros municípios vizinhos.
Além disso, a grande aceitação dessa nova fruta, a laranja, pelo mercado consumidor
principiante, segundo dados do BNB (1990), foi o que motivou o crescimento de pequenos
cultivos com pequenas áreas, que não eram maiores que um hectare, os quais começaram a
gerar excedentes de produção. Com o crescimento da área plantada e da produção dessa fruta
no estado, alguns problemas foram verificados naquela época, como o oferecimento de preços
insignificantes, por intermediários, na compra da laranja; a insuficiência da estrutura viária; e a
tecnologia de produção primitiva.
Com a expansão e a transformação do sistema rodoviário nacional, com o Plano de
Metas1, Sergipe teve a possibilidade de alargar o seu mercado consumidor de citros para outros
estados do Nordeste do país. E, assim, entre a década de 1960 e 1970, a cultura da laranja já
havia se estabelecido em Sergipe como principal produto agrícola do estado (MATOS, 1994).
Surgem também, nesse período, indícios de um movimento de especialização da citricultura, fato
que mais tarde proporcionou a implantação das indústrias de suco concentrado para fins de
exportação.
No entanto, a rápida expansão desta atividade ocorreu nas décadas de 1970 e 1980
impulsionada pelos elevados preços praticados pelo mercado da laranja, tendo em vista que a
produção era insuficiente para atender à demanda dos frutos in natura, assim como às indústrias
da região que produziam o suco concentrado. Além disso, a expansão decorreu da política de
subsídio2 implementada pelo governo, o que permitiu destaque para o Estado de Sergipe como
grande produtor e exportador de frutos e de sucos concentrados das região Norte e Nordeste
(TAVARES; BURSZTYN, 2004).
Machado (2005) comenta que a maior parte dos citros produzidos em Sergipe, que
corresponde a 80%, destinam‐se a outros estados nordestinos, como Pernambuco, Ceará,
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Um percentual de, aproximadamente, 15% da laranja
produzida no estado é destinado à indústria e o restante é consumido internamente. Esse autor
1
Em 1956, com a chegada do presidente Juscelino Kubitschek ao poder, foi estabelecido um Plano de Metas
que tinha como objetivo crescer cinquenta anos em cinco.
2
As políticas de subsídio referem‐se a distribuição de mudas, aumento de crédito para o agricultor,
investimento em pesquisas, entre outros.

ainda acrescenta que grande parte da produção é obtida através de pequenos plantios, os quais
são distribuídos entre pequenos produtores, o que faz dessa grande atividade geradora de
emprego e renda.
Diante do exposto, pode‐se confirmar que em Sergipe, a citricultura tem grande
importância econômica e social e é importante fonte de trabalho e renda. Entre as propriedades
citrícolas, 80% possuem área inferior a 10 hectares, e a população vinculada, direta e
indiretamente à citricultura, é de aproximadamente 100 mil pessoas.
4 DESENHO DA PESQUISA
De acordo com os objetivos propostos e com os conceitos apresentados, esse estudo
possui caráter descritivo, pois procurou determinar a maneira de ocorrência do fenômeno, que
neste caso se refere ao comportamento da citricultura de Sergipe (KERLINGER, 1980).
Considerando que esta pesquisa objetivou analisar informações quantificáveis para situar o
fenômeno no contexto, o método de abordagem utilizado foi o quantitativo.
Para alcançar o objetivo proposto no estudo, foi realizada uma análise do setor citrícola
(início, auge, involução econômica; instrumentos de políticas utilizados; situação atual,
perspectivas), a partir de dados secundários, coletados através de uma revisão bibliográfica sobre
o tema e de dados de órgãos estaduais, relacionados à agricultura, em especial os dados
publicados pelo IBGE, referente à Produção Agrícola Municipal – PAM.
5 A PRODUÇÃO CITRÍCOLA
A produção da citricultura pode ser verificada através da evolução da quantidade de
laranja produzida, segundo dados da Produção Agrícola Municipal ‐ IBGE (2010), fazendo uma
relação da quantidade produzida no país com a quantidade produzida no Estado de Sergipe.
A quantidade de laranja produzida, evidenciada na tabela 1, nos anos de 1990 a 1994,
demonstra o período em que a atividade citrícola em Sergipe viveu o seu auge econômico, o qual
se iniciou na década de 1980, momento em que o estado ocupava a posição de segundo maior
produtor de laranja do Brasil.
Verifica‐se que houve decréscimo na produção do Estado de Sergipe no ano de 1992 e
1998, além de decréscimos mais acentuados nos anos de 1995 e 1999, não alcançando o
crescimento da produção nacional.
Tabela 1 – Quantidade produzida de laranja no Brasil e
em Sergipe (1990 – 2000)
Laranja
Quantidade produzida (mil frutos)
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Brasil
87.602.607
94.681.717
98.411.455
93.985.944
87.229.840
99.186.054
105.395.214
115.234.005
104.252.518
114.466.558
106.651.289

%
‐‐‐‐‐‐‐
8%
4%
‐4%
‐7%
14%
6%
9%
‐10%
10%
‐7%

Sergipe
3.674.756
4.438.114
3.791.494
4.406.903
4.166.303
3.389.915
3.723.832
4.354.938
3.802.932
2.997.953
3.181.059

%
‐‐‐‐‐‐‐
21%
‐15%
16%
‐5%
‐19%
10%
17%
‐13%
‐21%
6%

Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

A partir do ano de 2001 os dados passaram a ser expressos em toneladas, e diante de tal
mudança, a comparação dos anos de 2000 e 2001 passa a ser muito superficial, não mostrando
de forma clara se houve crescimento ou involução, devido a diferença das unidades utilizadas.
Ainda assim, constata‐se que a partir do ano de 2002, de acordo com a tabela 2, a
quantidade de laranja produzida em Sergipe apresenta um crescimento constante,
diferentemente da produção nacional que oscila ano a ano.
Tabela 2 – Quantidade produzida de laranja no Brasil
e em Sergipe (2001 – 2009)
Laranja
Quantidade produzida (toneladas)
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Brasil
16.983.436
18.530.582
16.917.558
18.313.717
17.853.443
18.032.313
18.684.985
18.538.084
17.618.450

%
‐‐‐‐‐‐‐
9%
‐9%
8%
‐3%
1%
4%
‐1%
‐5%

Sergipe
581.268
685.326
690.597
737.256
738.787
753.191
764.110
772.070
784.382

%
‐‐‐‐‐‐‐
18%
1%
7%
0%
2%
1%
1%
2%

Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

A seguir, no gráfico 1, pode ser verificada mais claramente a oscilação da produção
brasileira e o decréscimo da produção sergipana, especialmente, no ano de 1995, a qual foi
mensurada em mil frutos. Esse decréscimo ocorre, principalmente, devido ao “aumento do
déficit hídrico registrado nos últimos anos e a baixa eficiência dos atuais sistemas de produção
verificados em Sergipe, têm agravado a crise enfrentada pela maioria” dos pequenos produtores
(TAVARES, 2000). A partir de 1995, oscilações de quantidade produzida foram verificadas no
decorrer do período até o ano de 2000.

Gráfico 1 – Quantidade produzida de laranja no Brasil e em Sergipe (1990 – 2000)
Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborado pela autora.

Como pode ser verificado no gráfico 2, a quantidade produzida do Estado de Sergipe,
medida em toneladas, passa a crescer de forma progressiva, ainda que o país apresente
oscilações constantes, a exemplo da queda aparente na produção do ano de 2003. Tal
crescimento pode ser caracterizado como uma visível recuperação da produção em Sergipe.

Gráfico 2 – Quantidade produzida de laranja no Brasil e em Sergipe (2001 – 2009)
Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborado pela autora.

Observa‐se que, mesmo não sendo considerado um crescimento extraordinário, a
quantidade produzida de laranja no Estado de Sergipe apresenta um aumento constante,
verificando assim que, a partir do ano de 2001, não existe crise de produção no estado em foco.
A partir do ano de 1995, a produção de Sergipe perde espaço para a produção do Estado
da Bahia, deixando de ser o segundo produtor, passando a ser o terceiro estado produtor de
laranja no país.
No que se refere à produção em Sergipe, pôde‐se verificar que alguns fatores têm
interferido negativamente na qualidade e produção dos pomares, além do alto custo de
produção.
Fontes de Oliveira (2007) também sustenta que a produção de laranja teve decréscimo no
Estado entre o período de 1995 – 2000, sendo considerado reflexo da crise da citricultura em
Sergipe. Porém, no território sul sergipano, a maior parte dos municípios apresentou um
aumento considerável na produção, alguns até dobrando a quantidade produzida, conforme
tabela 3.
Tabela 3 – Quantidade produzida de laranja no Sul de Sergipe (mil frutos)
Municípios
Arauá
Boquim
Cristinápolis
Estância
Indiaroba
Itabaianinha
Pedrinhas
Salgado
Santa Luzia do Itanhy
Tomar do Geru
Umbaúba
Sergipe

1990
246.110
746.052
114.552
79.600
37.123
237.137
206.593
566.100
42.116
65.345
189.449
3.674.756

Ano
1995
229.987
593.320
153.331
103.791
83.086
233.115
164.112
461.136
56.736
80.797
180.030
3.389.915

2000
261.347
325.050
338.372
126.965
150.327
359.474
88.330
262.020
120.932
194.491
206.637
3.181.059

Fonte – IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

A partir de 2002, a produção de laranja do Estado volta a crescer, juntamente com a
produção dos municípios do sul sergipano. O município de Boquim, que era o maior produtor de
laranja do estado até o ano de 1995, foi o único que demonstrou inflexão de crescimento na

produção após o ano de 2001, diferente dos outros municípios que cresceram ou permaneceram
com uma produção quase estável, de acordo com dados da tabela 4.
Tabela 4 – Quantidade produzida de laranja no Sul de Sergipe (toneladas)
Ano

Municípios
2001

2005

2009

Arauá
Boquim
Cristinápolis
Estância
Indiaroba
Itabaianinha
Pedrinhas
Salgado
Santa Luzia do Itanhy
Tomar do Geru

57.553
47.214
74.369
24.623
30.285
70.491
12.779
41.492
26.072
45.137

60.470
64.142
80.908
29.972
40.637
97.609
18.460
55.200
35.731
46.030

66.165
70.455
91.065
31.260
43.710
95.284
20.910
65.685
41.613
48.600

Umbaúba

42.000

50.737

44.925

581.268

738.787

784.382

Sergipe

Fonte – IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

Os municípios considerados maiores produtores de laranja – a exemplo de Boquim, que
apresentou decréscimo, além de Salgado e Pedrinhas, que continuaram apresentando oscilação
na quantidade produzida na produção – apresentaram, ao longo dos anos, redução de áreas
cultivadas com laranja, consequentemente, perdendo um pouco de sua importância na produção
sergipana.
Santana (1997) ainda complementa que a escassez de terra dificulta o crescimento
horizontal da citricultura, e, além disso, o crescimento vertical e, por conseguinte, a elevação da
produtividade é prejudicada pela falta de incentivos governamentais, no tocante a tecnologias,
crédito e políticas de extensão rural.
Diante da comentada crise na citricultura, coube observar que, no decorrer desses 20
anos – de 1990 a 2009 – constatou‐se uma grande expansão das áreas com plantação de citros,
conforme mostra tabela 5.
Tabela 5 – Área colhida de laranja no Sul sergipano (hectares)
Município
Arauá
Boquim
Cristinápolis
Estância
Indiaroba
Itabaianinha
Pedrinhas
Salgado
Santa Luzia do
Itanhy
Tomar do Geru
Umbaúba
Sergipe

1990
3.401
5.601
1.583
1.100
513
3.277
1.551
4.250

1995
3.617
5.705
2.412
1.714
1.328
3.667
1.578
4.434

Ano
2000
3.884
5.910
5.228
2.239
2.169
5.875
1.606
4.764

582
903
2.618
34.374

937
1.271
2.832
40.291

1.992
2.899
3.090
51.718

2005
4.242
4.934
5.650
2.604
2.822
7.143
1.420
4.600

2009
4.411
4.697
6.071
2.605
2.914
6.806
1.394
4.379

2.637
3.142
3.558
54.697

2.522
3.240
2.995
53.001

Fonte – IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

Praticamente, todos os municípios registraram um crescimento importante para a
continuidade da cultura e, conseguintemente, para a economia do estado, com exceção de
Boquim, Pedrinhas e Salgado, conforme mostra a tabela 5. Tal crescimento ocorreu pelo fato de
citricultores, especialmente de Boquim, migrarem para esses outros municípios do sul sergipano
para expandirem a cultura da laranja (SANTANA, 1997; FONTES de OLIVEIRA, 2007).
A seguir, pode‐se observar o rendimento médio da produção de Sergipe e dos municípios
do território Sul de Sergipe no período de 1990 a 2009, conforme tabela 6.
Tabela 6 ‐ Rendimento médio da produção (kg/ha) de laranja no Sul sergipano
Municípios
Arauá
Boquim
Cristinápolis
Estância
Indiaroba
Itabaianinha
Pedrinhas
Salgado
Santa Luzia do Itanhy
Tomar do Geru
Umbaúba
Sergipe

1990
14.473
26.640
14.473
14.473
14.473
14.473
26.640
26.640
14.473
14.473
14.473
21.381

1995
12.717
20.800
12.714
12.111
12.513
12.714
20.800
20.800
12.110
12.714
12.714
16.827

Ano
2000
13.458
11.000
12.945
11.341
13.861
12.237
11.000
11.000
12.142
13.418
13.374
12.301

2005
14.255
13.000
14.320
11.509
14.400
13.664
13.000
12.000
13.549
14.649
14.259
13.506

2009
15.000
15.000
15.000
12.000
15.000
14.000
15.000
15.000
16.500
15.000
15.000
14.799

Média
14.415
18.799
13.961
12.093
14.455
15.621
18.765
17.610
13.709
14.392
14.048
16.290

Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal 2009. Elaborada pela autora.

Constatou‐se que tanto o Estado quanto os municípios obtiveram um decréscimo após
1995, pois os rendimentos já estavam sentindo os efeitos da crise na citricultura. Esse declínio,
segundo Fontes de Oliveira (2007), ocorreu em razão das dificuldades que os citricultores tiveram
para investir no pomar, referente aos tratos culturais e fitossanitários, além dos ataques
constantes de pragas e doenças, baixos preços do produto, bem como a falta de incentivo
governamental para renovação dos pomares.
Cabe ressaltar que a chamada região citrícola está relacionada, principalmente em
estudos anteriores, como sendo a região Centro‐Sul do Estado de Sergipe, que era composta por
14 municípios, na antiga divisão territorial, a qual compreende os municípios de Lagarto, Riachão
do Dantas e Itaporanga D’ajuda, além dos 11 municípios do Sul sergipano.
Feita uma relação do ano de 1990 e 2009, verificaram‐se quais foram os municípios do sul
sergipano que apresentaram maior crescimento na área colhida, em ordem decrescente, tais
como: Indiaroba (468%), Santa Luzia do Itanhy (333,3%), Cristinápolis (283,5%), Tomar do Geru
(258,8%), Estância (136,8%) e Itabaianinha (107,7%). Contudo, cabe atenção ao município de
Boquim, que teve uma redução bastante considerável em sua área colhida, apresentando uma
queda de 16,1%, o que significa uma diminuição de aproximadamente 1.000 hectares ao longo
desse período analisado.
Pode ser observado que a participação média do território sul sergipano corresponde, de
acordo com o último PAM (2009), a 79,3% do total da área colhida do estado. Ainda assim, pode‐
se verificar que os municípios de Itabaianinha, Cristinápolis, Boquim, Arauá e Salgado
representam um percentual de 49,7% da área colhida com a laranja em Sergipe.

Constatou‐se que a área colhida no Estado de Sergipe cresceu bastante em relação à
produção, pois esta varia de acordo com as condições climáticas, problemas fitossanitários,
oscilação dos preços, entre outros.
6 CONCLUSÃO
Constata‐se que esses são alguns dos elementos analisados para esclarecer a situação do
setor nos últimos 20 anos, uma vez que ainda existem rumores de que a atividade enfrenta
consequências da crise iniciada nos anos de 1990.
A produtividade do setor citrícola é um fator de elevado grau de importância na análise de
uma suposta crise. No entanto, outros fatores podem ter um potencial decisivo no entendimento
e na solução dessa conjuntura enfrentada pela citricultura no Brasil e, mais especificamente, no
Estado de Sergipe.
Pode‐se perceber que a produtividade tem relação direta nos rendimentos do produtor,
pois quanto maior a produção, maior será o seu retorno financeiro, independentemente do valor
de venda do produto. No entanto, o baixo valor do produto reflete diretamente na produção,
pois o reduzido retorno financeiro afeta os investimentos na produção, ou seja, no pomar, a
exemplo dos tratos culturais, fitossanitários entre outros.
É certo que mudanças foram verificadas ao longo desses anos. Além da recuperação dos
laranjais dos Estados Unidos, enquanto grande consumidor e importador de suco de laranja do
Brasil, outros eventos também ocorreram, a exemplo de barreiras tarifárias e fitossanitárias, e,
principalmente, da substituição do consumo a partir da competição com outras bebidas, como
energéticos, água com sabor e outros sucos. Esses fatores têm provocado a redução da demanda
de suco da laranja reduzindo seu espaço no mercado.
Rumores sobre a crise na citricultura do Estado de Sergipe existiram (e ainda persistem),
principalmente pela exposição da mídia de modo sensacionalista. A propagação dessa
conjuntura, no entanto, não explicitava o fator determinante: preço ou produção. Essa crise não
atingiu a produção do Estado de Sergipe, nem de todos os municípios do Sul sergipano, uma vez
que os dados mostraram crescimento progressivo ao longo do período analisado nesse estudo.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar a
participação das cooperativas agropecuárias brasileiras
nas exportações de uvas frescas no período de 2009 a
2013. A metodologia utilizada foi análise documental de
relatórios comercias disponibilizados através do
Ministério do Desenvolvimento e Secretaria do
Comercio Exterior, buscando conhecer principalmente
os países de destino da uva exportada e o volume de
recursos auferidos pelas cooperativas no período
estudado. Com base no estudo, conclui‐se que 2010 foi
o ano em que as cooperativas brasileiras obtiveram seu
melhor resultado nas exportações de uvas frescas, com

destaque para a Holanda como principal comprador do
produto. Além disso, pode‐se constatar que o mercado
exportador de uvas frescas, considerando a atuação de
cooperativas brasileiras, apresenta uma curva negativa,
a partir de 2011 até o ano de 2013, o que demonstra
uma diminuição no volume de vendas e pode estar
atrelada à crise na zona do euro, já que a uva de mesa é
um produto de alto valor agregado, tendo, por esta
razão, diminuído o seu consumo, dada a queda no poder
de compras da população europeia.

PALAVRAS‐CHAVE: Mercado globalizado, Cooperativas, Uvas frescas, Exportações.

PARTICIPATION IN BRAZILIAN COOPERATIVE AGRICULTURAL EXPORTS OF FRESH
GRAPES BETWEEN 2009 TO 2013
ABSTRACT
The present study aims to analyze the participation of
Brazilian agricultural Cooperatives in exports of fresh
grapes in the period 2009‐2013. Methodology used was
documentary analysis of commercial reports available
through the Ministry of Development and the Foreign
Trade Secretariat, seeking mainly to meet the countries
of destination of the exported grapes and the volume of
resources earned by cooperatives in the period studied.
Based on the study, it is concluded that 2010 was the
year in which Brazilian cooperatives achieved his best
result in exports of fresh grapes, especially the

Netherlands as the main purchaser of the product.
Moreover, it can be seen that the export market for
fresh grapes, considering the performance of Brazilian
cooperatives, a negative curve shows, from 2011 until
the year 2013, which shows a decrease in sales volume
and can be tied the crisis in the eurozone, as the table
grape is a product with high added value, and,
therefore, reduced their consumption, given the decline
in the purchasing power of the European population.

KEY‐WORDS: globalized market, Cooperatives, Fresh Grapes, Exports.

PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS BRASILEIRAS NAS EXPORTAÇÕES DE UVAS
FRESCAS ENTRE 2009 A 2013

Introdução
A cada dia, a produção agropecuária deve se adequar às normas e regulamentações que surgem
nos mercados consumidores. Mercados estes cada vez mais exigentes e comprometidos com
seus clientes em critérios de qualidade, visando atender às demandas existentes e garantir a
satisfação dos mesmos.
Assim, os pequenos produtores ou pequenas empresas vão vendo as oportunidades de
crescimento diminuindo a partir do momento em que eles não conseguem atender às exigências
pontuadas nesses novos mercados globalizados. Seja pelo despreparo do grupo gestor ou pela
pouca eficiência e organização das empresas para promover uma afirmação nesse mercado.
Impulsionadas pelo acelerado processo de globalização da economia, cada vez mais, acirra‐se a
competitividade entre as organizações na disputa por espaços dentro dos mercados em que
atuam. Face a esse contexto, a união de forças, via associativismo e cooperativismo, se constitui
uma prerrogativa para a sustentabilidade da unidade produtiva e do negócio (PIRES, 2003).
No âmbito da agricultura familiar, a criação de associações e cooperativas vem sendo destacada
pela literatura como um canal importante de produção, organização de produção, agregação de
valor e de comercialização da produção (PIRES, 2003).
O cooperativismo tem como função principal o fortalecimento de grupos de pessoas que se
associam, com objetivos em comum, e um dos aspectos mais relevantes das cooperativas é o
fato de oportunizar que os pequenos se tornam grandes e fortalecidos quando unidos por uma
só causa. Um exemplo que podemos observar é a abertura de mercado para classe de produtores
rurais, pois através das cooperativas podem fechar ascender ao mercado externo.
Desde o final dos anos 1990, poucos países cresceram tanto no comércio internacional do
agronegócio quanto o Brasil. O País é um dos líderes mundiais na produção e exportação de
vários produtos agropecuários. É o primeiro produtor e exportador de café, açúcar, etanol e suco
de laranja. Além disso, lidera o ranking das vendas externas do complexo de soja (grão, farelo e
óleo), que é o principal gerador de divisas cambiais, segundo o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento ‐ MAPA (2014).

No Brasil a participação das cooperativas nas exportações tem proporcionado ótimos resultados,
pois “a missão empresarial cooperativa é servir como intermediária entre o mercado e as
economias dos cooperados para promover seu incremento e podendo promover a interação do
produtor” (BATALHA, 2008, p. 711).
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar os dados de exportação do produto
agropecuário, uvas frescas, comercializadas através de cooperativas no período de 2009 a 2013,
com intuito de contribuir como um exemplo prático de um produto comercializado por essas
empresas cooperativas e fortalecer os debates sobre a importância da presença das mesmas no
mercado internacional.

Cooperativas
Segundo a Aliança Cooperativa Internacional – ACI, o registro mais antigo de uma cooperativa
vem de Fenwick, Escócia, onde, em 14 de março de 1761, em uma casa mal equipada, tecelões
locais maltratados começaram a vender o conteúdo com descontos, formando a Sociedade
Fenwick Weavers.
Para Simão e Bandeira, no Brasil o cooperativismo surge logo no início do período da colonização
portuguesa, passando por um período de quase esquecimento durante o período da escravidão e
sendo reavivado durante o surgimento do Movimento Cooperativista Brasileiro no final do século
XIX, onde diversas classes profissionais entre funcionários públicos, profissionais liberais e
operários passaram a adotar o modelo cooperativista como alternativa para inserção e defesa
dos seus interesses junto ao mercado. Em 1902, surgiram as primeiras cooperativas de crédito no
Rio Grande do Sul e, logo em seguida, em 1906, surgiram as primeiras cooperativas
agropecuárias idealizadas por produtores rurais, as quais mais tarde propagaram‐se por diversos
estados do Brasil. Muitas destas cooperativas surgiram através de processos migratórios
internos, a exemplo das correntes de migração gaúcha para diversos estados brasileiros e de
processos migratórios externos, originados em outros países como a Alemanha, Holanda e Itália
(SIMÃO, et al. 2006).

Cooperativas Agropecuárias
Referindo‐se especificamente ao ramo Agropecuário, a atividade agropecuária no Brasil, nos
últimos anos, passou por uma intensa transformação. O que era uma atividade de subsistência
tornou‐se uma atividade empresarial e demandante de estruturas eficientes para fornecimentos
de insumos e processamento da produção.
Segundo Sousa e Braga, as cooperativas agropecuárias desempenham importante papel no
desenvolvimento econômico e social de seus associados. Os retornos econômicos originam‐se da
inserção dos pequenos e médios produtores em mercados concentrados e da agregação de valor
a sua produção. Além da importância econômica, é relevante frisar a importância social atribuída
a essas organizações, que são, em certos municípios e regiões, a única forma de organizar e
comercializar a produção dos agricultores (SOUSA & BRAGA, 2007).
No nordeste, destaca‐se o estado de Pernambuco como o estado de maior representatividade
(PIRES, 2004).

Exportação das Cooperativas Agropecuárias
O cooperativismo possui importância significativa na economia brasileira, sendo um sistema
capaz de alinhar o desenvolvimento humano ao sustentável, devido aos seus princípios universais
de origem e de evolução (MATOS & NINAUT, 2007).
Essa estimativa se confirma quando diante do quadro de crescimento da economia do país, a
balança comercial divulga os números favoráveis, permitindo‐nos afirmar que nos dez primeiros
meses de 2013 as exportações das cooperativas brasileiras tiveram aumento de 2,7% sobre o ano
de 2012, alcançando um total de US$ 5,344 bilhões. O valor é recorde para esse período na série
histórica setorial, iniciada em 2007, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).
As vendas externas das cooperativas alcançaram, entre janeiro e outubro do ano 2013, 133
países de destino. Os maiores volumes de exportações do segmento tiveram como destino: China
(vendas de US$ 865,9 milhões, representando 16,2% do total); Estados Unidos (US$ 616,7
milhões, 11,5%); Emirados Árabes Unidos (US$ 422,5 milhões, 7,9%); Países Baixos (US$ 347,8
milhões, 6,5%); e Alemanha (US$ 270,7 milhões, 5,1%), segundo MDIC.

Valores que são representados na Figura 1, a seguir:

Figura 1: Exportação das cooperativas de Janeiro a Outubro de 2013

6,50%
US$ 347,8mi
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Fonte: Silva, 2014.

Metodologia
O estudo foi realizado por meio de análise documental de relatórios comercias disponibilizados
através do Ministério do Desenvolvimento e Secretaria do Comercio Exterior, buscando conhecer
principalmente os países de destino da uva exportada e o volume de recursos auferidos pelas
cooperativas no período estudado, compreendido entre 2009 e 2013.
Ao utilizar‐se de documentos, objetivando extrair dele informações, um pesquisador o faz
investigando, examinando, por meio de técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue
etapas e procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e posteriormente
analisadas; assim, elabora sínteses das ações dos investigadores:
Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem criteriosamente a resolver
problemas. [...] é pertinente que a pesquisa científica esteja alicerçada pelo método, o que

significa elucidar a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os caminhos
que devem ser percorridos para que a investigação se concretize (GAIO, CARVALHO e SIMÕES,
2008).
Relacionando‐se conceitos ao campo da pesquisa documental, encontra‐se o posicionamento de
Minayo (2008) que, ao discutir o conceito e o papel da metodologia nas pesquisas em ciências
sociais, imprime um enfoque plural para a questão: “a metodologia inclui as concepções teóricas
de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o
potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 2008).

Resultados e Discursão
A participação das cooperativas brasileiras no mercado exterior pode ser visualizada na Tabela 1,
destacando‐se os principais países importadores de uvas frescas.

Tabela 1. Exportações das cooperativas brasileiras lucratividade e países de destino
Países de Destino

2009 Valor

2010 Valor

2011 Valor

2012 Valor

2013 Valor

ALEMANHA

359.944,00

315.216,00

487.029,00

543.180,00

686.442,00

BELGICA

‐

264.315,00

13.382,00

‐

‐

CANADA

‐

‐

‐

‐

114.000,00

3.856.118,00

6.523.718,00

6.352.859,00

2.953.501,00

737.272,00

7.720.748,00

12.580.136,00

9.922.812,00

9.199.438,00

6.972.295,00

REINO UNIDO

5.840.231,00

6.692.212,00

6.158.617,00

6.186.773,00

5.199.169,00

TOTAL

17.777.041,00

26.375.597,00

22.934.699,00

18.882.892,00

13.709.178,00

ESTADOS UNIDOS
PAISES BAIXOS
(HOLANDA)

Fonte: Silva, 2014.

Observa‐se, na tabela acima, que 2010 foi o ano em que as exportações de uvas frescas pelas
cooperativas brasileiras tiveram o maior volume de valor, com quase 26,5 milhões de dólares
negociados, possuindo Holanda, Reino Unido e Estados Unidos a maior participação em
importações realizadas.

Já o ano de 2013, percebe‐se a diminuição no volume de importações, em relação aos anos
anterior, o que pode estar atrelada à crise econômica na Europa, neste período.
A Bélgica importou uvas apenas nos anos de 2010 e 2011, tendo sua maior compra realizada no
primeiro ano, enquanto o Canadá realizou apenas uma compra em todo o período de estudo, no
ano de 2013, com o segundo valor mais abaixo de importação, 114 mil dólares, perdendo apenas
para a Bélgica em 2011 com 13,3 mil dólares.
A Holanda, Reino Unido e Alemanha são os países de destaque nas importações de uvas frescas,
no período analisado. Destaca‐se que a Holanda foi o país que mais importou a fruta em questão
das cooperativas brasileiras em todos os anos, no período estudado. A Alemanha cresceu nas
exportações apesar da crise europeia, tendo apenas uma pequena queda na participação no ano
2010. O Reino Unido foi o segundo no montante negociado entre cooperativas brasileiras e
países importadores de uvas frescas.
Com base na Figura 2, observa‐se que a Holanda é o principal destino de exportação das
cooperativas brasileiras. No último ano de análise, esse país ficou em evidencia em relação aos
demais, participando com 50,8% do total das compras realizadas. Em 2010 e 2011, teve um
equilíbrio na participação do país com 43,4% e 43,3% respectivamente.
O ano em que a Holanda teve menos participação nas compras em relação aos demais países foi
em 2011, com 43,3%. Entretano, ainda assim se manteve como principal destino das vendas.
O Reino Unido foi o segundo país mais importante nas exportações de uvas frescas no primeiro
ano, que teve uma participação de 32,8% do total negociado por todos os países. Em 2010 e 2011
teve uma queda, retornando sua posição na participação em 2012 e 2013 com 32,7% e 37,9
respectivamente.

Figura 2. Participação de Países importadores de uvas frescas de 2009 a 2013

Fonte: Silva, 2014.

Ainda com base na Figura 2, pode‐se afirmar que os Estados Unidos apresentaram boas
participações nos três primeiros anos. Em 2011, do total negociado de uvas frescas pelas
cooperativas brasileiras participou com 27,7% das negociações. A partir do ano seguinte, teve um
decréscimo nas importações, aparecendo com apenas 15,6% e 5,4% do total negociado nos anos
de 2012 e 2013, respetivamente.
Os países que menos participaram foi Bélgica e Canada. Bélgica participou nos anos de 2010 e
2011 com 1% no primeiro e apenas 0,05% no segundo ano. Já o Canada teve uma discreta
participação no ano último ano, com apenas 0,8% do total negociado pelos países que
importaram uvas frescas em 2013.
Alemanha é um país que merece destaque no período analisado, pois teve uma participação a
taxas crescentes do primeiro ao último ano, salvo o registro de uma pequena queda no ano 2010
no total de compras realizadas pelos países nesse ano.

Considerações Finais
Conclui‐se que 2010 foi o ano em que as cooperativas brasileiras obtiveram seu melhor resultado
nas exportações de uvas frescas, sendo a Holanda o principal destino das exportações de
cooperativas brasileiras.
Com base nos dados apontados, pode‐se, ainda, afirmar que o mercado exportador de uvas
frescas, considerando a atuação de cooperativas brasileiras, apresenta uma curva negativa, a
partir de 2011 até o ano de 2013, o que demonstra uma diminuição no volume de vendas e pode
estar atrelada à crise na zona do euro, já que a uva de mesa é um produto de alto valor agregado,
tendo, por esta razão, diminuído o seu consumo, dada a queda no poder de compras da
população europeia.
Para trabalhos futuros, e como forma de melhor analisar o comportamento de cooperativas
exportadoras brasileiras no mercado internacional, pode‐se considerar a atuação das políticas
públicas de fomento vigentes no país, com a finalidade de conhecer a importância e abrangência
destas políticas para o mercado de uvas frescas.
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RESUMO
Este trabalho busca explicar os objetivos do Terceiro
Setor e a questão que envolve sua importância no
cenário econômico, uma vez que supre algumas
deficiências estatais, visto que o Estado como órgão que
deve garantir direitos básicos não consegue suprir sua
demanda. O valor da setorização e o que este traz de
contribuição para que se enxergue a verdadeira
necessidade de formação de Organizações não

governamentais, que tem como objetivo a promoção do
bem social e a busca por uma sociedade mais justa e
igualitária.

PALAVRAS‐CHAVE: Terceiro Setor, Sociedade Civil, Estado e Organizações não governamentais.

STATE AND THIRD SECTOR: A REVERSAL OF ROLES AND PARTNERSHIP INTERVENTIONIST
ABSTRACT
This paper seeks to explain the objectives of the Third
Sector and the issue involving its importance in the
economic scenario, since state meets some deficiencies,
such as the State agency must ensure that basic rights
can not meet their demand. The value of sectorization

and what this meant to contribute to that sees the real
need for training of non‐governmental organizations,
which aims to promote the social good and the quest for
a more just and egalitarian society.

KEY‐WORDS: Third Sector, Civil Society, State, Non‐Governmental Organizations.

ESTADO E TERCEIRO SETOR: A INVERSÃO DOS PAPEIS E A PARCERIA INTERVENCIONISTA

INTRODUÇÃO
O Terceiro Setor destaca o estado de sua promoção em plano legal e na esfera financeira,
uma vez que auxilia a responsabilidade estatal da “questão social”.
O Terceiro Setor surge a partir da precarização da assistência do estado em relação à
promoção dos direitos humanos, e, tem nessa premissa seu alicerce principal, uma vez que busca
através da sociedade civil suprir as necessidades humanas, na busca pela autonomia intelectual
do homem na obtenção dos direitos básicos através da filantropia e das atividades não
governamentais.
“O debate dominante sobre o “Terceiro Setor” torna‐se assim, funcional ao processo de
reformulação do padrão de resposta às sequelas da “questão social”, propiciando no
interior da estratégia neoliberal de reestruturação do capital”. (MONTAÑO, Carlos, 2005)

A Luta de classes pela hegemonia dá à burguesia status‐quo e de certa forma,
superioridade diante as demais classes sociais, o que faz com que se torne cada vez mais
desigual, todavia que alcança lócus privilegiado.
A setorização social em Estado (Primeiro Setor), Mercado (Segundo Setor) e Sociedade
Civil (Terceiro Setor), desmente a ideologia de uma sociedade homogênea e sem contradições de
classes. A hegemonia do capital e a busca incessante pelo seu acúmulo, inerentes do capitalismo,
são muitas vezes enxergadas como causa de tais desigualdades.
Muitas vezes, o Estado acaba transferindo para a sociedade civil a responsabilidade de
intervenção nas “questões sociais”, e é o que dá sustentação ao surgimento das Organizações
Não Governamentais, que, em grande número nasceram com a visão de satisfazer determinada
ineficiência do poder publico, uma vez que as ONGs são mais eficientes.
Karl Marx explica essa deficiência do Estado com base no fortalecimento do capitalismo
que por si só gera uma crise estrutural na economia, refletindo diretamente na sociedade. O
Capitalismo, muito embora dado como “vilão” desse processo de desigualdades, não obstante,
demonstra através de sua história, uma notável capacidade de refazer, corrigir e neutralizar suas
próprias crises, suas mazelas, isso, graças a mecanismos políticos e econômicos adotados.
Contudo, segundo Montaño, “é nesse terreno que se inserem as “organizações sociais”, o
“voluntariado”, enfim, o “Terceiro Setor.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa exploratória com abordagem
qualitativa. De acordo com Chizzotti (1995, p.104) a pesquisa exploratória objetiva, em geral
“provocar o esclarecimento de uma situação para a tomada de consciência”. A metodologia
adotada se pautou na pesquisa qualitativa e se utilizou a técnica de pesquisa de análise
documental a partir de artigos já publicados. A escolha por essa sessão temática foi motivada
porque ela é destinada a trabalhos que cujo foco de estudo são as organizações do Terceiro Setor
e sua importância no desenvolvimento social. Foram feitas algumas pesquisas no sentido de
articular o tema em questão.
Com auxílio na pesquisa foi realizado um levantamento do acervo referente ao tema
estudado. Para tanto foram consultados livros, artigos científicos, anais de congresso e revistas
especializadas que tratam do assunto. O intuito de uma pesquisa bibliográfica é colocar o
pesquisador em contato com o que foi produzido sobre determinado assunto (Lakatos e Marconi,
1996). Ainda, de acordo com Gil (1999, p. 71), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica
reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O que é uma ONG?
O Termo ONG é muito amplo e ambíguo, pois faz com que se entenda que todas as organizações
sem fins lucrativos e que não façam parte do poder do estado sejam ONGs.
As ONGs se caracterizam como um grupo de pessoas que lutam pela defesa e consolidação dos
direitos sociais. Essa nomenclatura tem origem na ONU, com o objetivo de vincular as iniciativas da
sociedade civil para o reestabelecimento dos cidadãos a partir da Segunda Guerra Mundial.
“Uma ONG se define por sua vocação politica, por sua positividade politica: uma entidade sem fins
lucrativos cujo objetivo fundamental e desenvolver uma sociedade democrática, isto é, uma
sociedade fundada nos valores da democracia – liberdade, igualdade, diversidade, participação e
solidariedade. [...] As ONGs são organizações que exibem excelências: são éticas, tem
credibilidade, criatividade, imensa capacidade de trabalho, sabem inovar, são geradoras de uma
nova política e de uma nova cultura. As ONGs são comitês da cidadania e surgiram para ajudar a
constituir a sociedade democrática com que todos sonhamos. (PAZ, Rosangela D. O. apud Herbert
de Souza)

No Brasil, as ONGs ganham força nas décadas de 80 de 90, no período constituinte (1988), que
iniciou logo após a campanha das “Diretas Já”, onde, passou se pensar em alterações jurisdicionais e a
população a brigar mais maciçamente pelos seus direitos.
As ONGs são instituições privadas que lutam pela defesa dos interesses públicos, e, visam
contribuir para que se consolide uma sociedade mais democrática, justa e igualitária.

Terceiro Setor: Mercado Social formado por ONGs
A Constituição Brasileira de 1988, também chamada de “Constituição Cidadã”, focada em
discussões sobre a cidadania, defende em seus artigos a garantia de inúmeros direitos fundamentais, o
período constitucional, deu força ao aparecimento do Terceiro Setor. Este segmento é formado pelas
organizações que lutam pela promoção do bem social, constituindo assim, um Mercado Social.
“Este setor ocupa espaços não preenchidos pelo Estado (Primeiro Setor) e pela atuação
do setor privado, que enfatiza a comercialização de bens e serviços, a fim de atender as
expectativas de um Mercado Comercial (Segundo Setor). (TACHIZAWA, Takeshy, cap 01,
p.18)

Esse Mercado Social formado por Organizações Não Governamentais é crescente, uma vez que a
cada momento o poder público se desfaz da obrigação de suprir as necessidades da população, seja por
ineficiência ou por falta de recursos.
A Relação do Estado com o Terceiro Setor
Nos últimos anos, as atividades do Terceiro Setor cresceram significativamente. Calcula‐se que o
Brasil seja um dos países com o maior número de Organizações Não Governamentais, nas mais diversas
esferas de atuação. Dá‐se esse crescimento de instituições com essa prerrogativa, graças a deficiência do
Estado conseguir atender toda a sociedade na sustentação de seus direitos básicos.
Corrupção, Educação e Saúde em crise, Infraestrutura precária, segurança deficiente, altas taxas
de desemprego, são alguns dos fatores que distanciam cada vez mais a “elite capitalista” do resto da
população.
Com isso, analisar se o Terceiro Setor substitui ou não o estado naquilo que seria dever dele, é
uma análise que apresenta aspectos dúbios que nos levam a enxergar o Terceiro Setor como
complementar ao Estado. Existem dois pontos de partida: o primeiro é pensar que a sociedade civil tem
obrigação de oferecer à população por meio de atividades direcionadas como responsabilidades do
Terceiro Setor o direito à educação, saúde, bem‐estar, lazer, cultura, etc... E compreenda também que
somente a parceira entre o Estado e a sociedade civil garantiria o que por lei é dever da União garantir,
ainda que, diante esses pressupostos o Terceiro Setor realiza com excelência seu papel e de alguma forma
faz bem à população. A segunda visão é defendida em colocar as ações do Terceiro Setor como
instrumentos de manutenção e reformulação do sistema capitalista e do neoliberalismo em prol do
próprio capitalista e desta forma amarram iniciativas de lutas de classes e fazem do país um “conto de
fadas”, onde a ONG é a “fada madrinha” que num passe de mágica soluciona todos os problemas de
determinada comunidade e esta para de lutar por seus direitos, pois acreditam que estes já foram
adquiridos. Assim, diante dessas visões se crê que exista uma articulação para minimizar os deveres do
estado, passando‐os à sociedade civil e à responsabilizando promover a “manutenção da ordem social”.
Embora existam ONGs que incentivam e direcionam a população a conscientização e a politização,
existem outras que só oferecem “sombra e água fresca”. O Terceiro Setor deve existir como agente
modificador, obtendo seu valor segregado de “ensinar o cidadão a pescar”, e não de ser apenas um meio
facilitador que contribua para a obsolescência da luta pelos seus direitos.

O Terceiro Setor e as relações Centro‐Periferia
A periferização e o aumento das desigualdades nos países, faz com que o Terceiro Setor seja visto
como “válvula de escape”, solução ou até mesmo saída para amenizar as disparidades econômicas, uma
vez que o estado por si só não é capaz de suprir a demanda pela satisfação dos direitos plenos dos
cidadãos. É fundamental nessa prerrogativa que a sociedade civil passe a ser responsável por certa gama
da população que não é atendida pelo Estado.
A busca por suprir os deveres do estado para com a sociedade, como educação de qualidade,
serviços de saúde eficientes, infraestrutura necessária, segurança, dentre outros, que muitas vezes
deixam a desejar, passa‐se a confiar e depender cada vez mais das ações desenvolvidas pelo Terceiro
Setor.
As periferias, e principalmente elas, são donas de grandes “sequelas sociais”, é nelas que se
consegue enxergar, longe dos grandes centros a realidade amarga, e o “buraco” deixado pelo Estado,
através da má distribuição de renda na maioria dos países, principalmente os países periféricos.
“A evolução do sistema capitalista, no último quarto de século, caracterizou‐se por um processo de
homogeneização e integração do centro, um distanciamento crescente entre o centro e a periferia,
separa uma minoria privilegiada e as grandes massas da população”. (FURTADO, Celso, cap. 03, p.
45)

Segundo Prebish, essa relação Centro‐Periferia é explicada na separação em Países Desenvolvidos
como países do Centro e Países Subdesenvolvidos e Emergentes como Periferia, cita como exemplo os
países Latino‐americanos, que apresentam baixos índices de desenvolvimento e onde a desigualdade é
alarmante e vista como problema social.
Figura 1 – Relação Centro‐Periferia. Fonte: Lustosa e Young apud Prebish (2003).

Países Desenvolvidos

Países Subdesenvolvidos

Um efeito do distanciamento entre o centro e a periferia ou a burguesia e proletariado, partindo
de uma definição mais conservadora, faz com que as responsabilidades estatais acabem por ser
desembocadas no Terceiro Setor, que passa a ser regulado pelo mercado, logo que assume o papel
corretivo do Estado.

CONCLUSÃO
Conforme defendido, o Terceiro Setor se mostra atuante e se faz parceiro do estado na
busca pela sociedade ideal, uma vez que dá impulso a promoção do bem social, trazendo para si
a função a priori exclusiva do Estado, que demonstra ineficiência e não consegue atender sozinho
a toda a população. Educação, Saúde, Infraestrutura, dentre outros são os principais setores em
que as Organizações Não Governamentais atuam, vislumbrando conseguir atender, através da
Sociedade Civil àquela parcela da população que acaba por ficar marginalizada e não gozar do
atendimento do poder público.
Contudo, o Terceiro Setor, é um excelente companheiro do Estado na atenção dos
direitos sociais fundamentais, uma vez que propicia à população atendimento daquilo que o
poder estatal, por algum motivo não consegue atender.
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RESUMO
Este artigo faz considerações pioneiras no que diz
respeito ao setor de transporte da cidade de Vitória da
Conquista‐BA. Vitória da Conquista é uma das cidades
do interior do Estado da Bahia que mais cresce . Com
mais de 300 mil habitantes, ela é considerada como a
terceira maior cidade, em termos de população do
estado. Nela tem ocorrido um aumento significativo, nos
últimos anos, da frota de veículos e isso, tem
repercutido no aumento da demanda de conversão de
energia primária em energia secundária para satisfazer o
setor de transportes. A matriz energética do setor de

transportes desta cidade é predominantemente
dependente dos derivados do petróleo, sendo a gasolina
e o diesel os principais combustíveis utilizados pelos
conquistenses. Percebe‐se a participação, em menor
proporção, de energia secundária oriunda de fontes
renováveis, como o álcool. Pode‐se perceber também,
que no que diz respeito aos transportes de mobilidade
pública, há a participação de combustíveis à base de
misturas proporcionais entre o diesel tradicional e o
biodiesel.

PALAVRAS‐CHAVE: Matriz energética, transportes, petróleo, meio ambiente.

CHARACTERIZATION OF ENERGY MATRIX OF TRANSPORTATION SECTOR CITY VITÓRIA DA
CONQUISTA‐ BA.
ABSTRACT
This article is pioneering considerations with regard to
the transport sector in Vitória da Conquista ‐ BA. Vitória
da Conquista is one of the cities in the state of Bahia
fastest growing. With over 300 thousand inhabitants, it
is considered as the third largest city in terms of the
state's population. It has been a significant increase in
recent years, vehicle fleet and this has reflected in
increased demand for conversion of primary into
secondary energy to meet the transportation sector. The

energy matrix of the transport sector of the city is
predominantly dependent on petroleum, and gasoline
and diesel fuel used by the main conquistenses.
Perceives participation in a smaller proportion of
secondary energy coming from renewable sources, such
as alcohol. It can be noticed also that with regard to
public transport mobility, there is participation of fuels
based on proportional mixtures of traditional diesel and
biodiesel.

KEY‐WORDS: Energy matrix, transportation, petroleum, environment.

CARACTERIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR DE TRANSPORTES DA CIDADE VITÓRIA
DA CONQUISTA‐BA.
INTRODUÇÃO
A caracterização do setor de transportes, em uma determinada cidade, deve merecer (
merece ) uma atenção especial devido, ( atenção a respiração , frase e vírgulas ) principalmente,
à sua influência tanto nos aspectos econômicos, quanto nos ( aos ) aspectos ambientais. Nele
estão mesclados os veículos, das diferentes modalidades, de transporte coletivo e de cargas e os
veículos de transporte individual.
A energia necessária para as diversas atividades humanas, entre elas o transporte, é
proveniente dos recursos energéticos do planeta, que são denominados nos balanços
energéticos, como fontes de energia primária. Dentre as principais, destacam‐se o petróleo, o gás
natural, o carvão mineral, a energia hidráulica e a biomassa. A maioria dessas fontes de energia
primária precisa ser convertida para ser utilizada.
Ao serem convertidas, elas tornam‐se fontes de energia secundária, que podem ser
consumidas diretamente pelos diversos setores de uso final: indústria, transportes, agricultura,
residencial, entre outros. Por esse motivo, são totalizadas nos balanços energéticos como
consumo final. Dentre algumas das principais fontes secundárias, destacam‐se o óleo diesel, a
gasolina e a eletricidade.
Reconhecido como estratégico para o desenvolvimento socioeconômico, o setor de
transporte representa, ao lado do setor industrial, um papel cada dia mais importante na
economia moderna, pois possibilita a integração e o intercâmbio de pessoas e bens. Além de
trazer benefícios para a sociedade e a economia, porém, o transporte também é responsável por
alguns efeitos impactantes relacionados ao enorme consumo de energia, de recursos financeiros,
de bens materiais e de serviços. Embora estes consumos estimulem a economia, verifica‐se o
esgotamento de recursos naturais, a poluição do meio ambiente e impactos na saúde humana
causados pelos resíduos de sua produção e uso.
O crescimento populacional, aliado aos subsídios do governo federal ao mercado
automobilístico, tem proporcionado um aumento significativo na frota de veículos nas ruas das
cidades brasileiras.
Vitória da Conquista é a segunda cidade do interior da Bahia e a mais importante da
região Sudoeste do estado. É o terceiro município do Estado em população, com
aproximadamente 336.990 habitantes (IBGE, 2013) e vem sofrendo com a alta taxa de
urbanização (85,8%).
Este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar os tipos de energias primárias
disponíveis e mais utilizados pelo transporte rodoviário desta cidade, bem como as energias
secundárias a estas associadas. Além de apresentar questões associadas ao consumo de energia
pelo setor de transportes na cidade de Vitória da Conquista‐Bahia. Enfim, objetivou‐se
caracterizar a matriz energética do setor de transporte da cidade de Vitória da Conquista – Bahia.
MATERIAIS E MÉTODOS
 Caracterização geográfica do objeto de pesquisa

O município de Vitória da Conquista está situado na região Sudoeste da Bahia e Nordeste
do Brasil. Limita‐se ao norte com os municípios de Anagé e Planalto, ao sul, com Encruzilhada e
Cândido Sales, à leste, com Barra do Choça e Itambé, e à oeste, com Anagé e Belo Campo, como
pode ser visto na Figura 1.

Figuras 1‐ Limítrofes da Cidade de Vitória da Conquista – BA

Fonte: ctpocoes.blogspot.com

Possui uma área de 336.990 Km2 e está localizada a uma altitude de 923m, podendo chegar,
nos lugares mais altos, como na Serra do Periperi, a cerca de 1.100 metros. Encontra‐se à 14º 51'
58" S de latitude e 40º 50' 22" W de longitude. Seu relevo é pouco acidentado, com vales largos.
Pode ser caracterizada como uma região de planalto.
Apesar de sua alta taxa de urbanização, o município possui além do Distrito Sede, uma grande
população rural, distribuída em 10 Distritos e 284 povoados, interligados por uma malha de 3.600
quilômetros de vias internas ‐ estradas pavimentadas e vicinais ‐ espalhada numa extensão
territorial de 3.743 km2.

 Metodologia empregada

Figura 2 – Localização dos postos de combustível (estrelas amarelas) da cidade, aos quais foram
aplicados os questionários. Fonte: Google Maps
A pesquisa de campo, caracteristicamente exploratória, possibilitou o levantamento de
dados, os quais foram tratados estatisticamente através do software Excel da Microsoft.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Transportes de carga e veículos de transporte individual.
Pelos dados apresentados na figura 3 abaixo, percebe‐se que há predominância, entre os
usuários conquistenses, da escolha da gasolina como principal fonte de energia secundária para o
transporte rodoviário. ( Cores aproximadas , dificultam na legenda )

Figura 3 ‐ Combustível mais utilizado pelos transportes de carga e veículos de transporte
individual.
Essa predominância pôde ser observada principalmente nos postos de combustíveis do centro
da cidade, em virtude da maior parte da frota de veículos de transporte individual, presentes na
cidade, ser do tipo total flex, nos quais se pode utilizar tanto a gasolina quanto o álcool etílico.
Ainda de acordo com os dados levantados, são raras às vezes em que ocorre o uso do álcool,
isso porque neste tipo de carro o rendimento é em media 32% mais baixo que a gasolina, só
compensando o seu uso se o preço deste for até 68% do preço deste derivado do petróleo. Além
disso, uma parte dos automóveis da cidade não é total flex e, portanto, só pode utilizar gasolina.
Já nos postos de combustíveis da saída da cidade percebe‐se a predominância da escolha do
diesel, em virtude dos automóveis que abastecem neste local serem de um porte maior como
carretas, caminhões e até transportes coletivos que são movidos a diesel.
Ressalta‐se também que, mesmo a produção de biodiesel sendo favorável no Brasil nos
últimos anos, a participação desta fonte de energia na matriz energética de transportes da cidade
é quase inexistente.
Quanto à participação de energias secundárias oriundas de fonte renováveis, foi possível
perceber que na concepção dos entrevistados – frentistas dos postos de combustíveis ‐ o álcool
não é considerado como um combustível de fonte renovável, conforme representação da figura
4.

Figura 4 ‐ Disponibilidade de combustíveis de fontes renováveis aos usuários.
No entanto, em todos os postos de combustíveis entrevistados, o álcool era o
único combustível de fonte renovável disponível.
Outros tipos de combustíveis renováveis também não são ofertados pelos postos de
combustíveis da cidade, tais como, o biodiesel 5 e o biodiesel 10, que tem 5% e 10% de biodiesel,
respectivamente, na sua composição; o diesel S10, que não é caracterizado com um biodiesel,
mas possui 10% menos de enxofre, o que faz com que diminua o lançamento de gases poluentes
na atmosfera.
Por mais que a cidade seja uma das que mais crescem economicamente não só no estado
como também em todo o país, não ocorre esse crescimento de forma significativa no que diz
respeito às práticas que visam uma maior utilização desses tipos de combustíveis. Isso é algo que
pode ser preocupante tendo em vista o aumento considerável da frota de automóveis na cidade.
Dentro desta perspectiva, vale ressaltar que o aumento na quantidade de veículos que
circulam a cidade de Vitória da Conquista é perceptível aos olhos de todos. Alguns fatores podem
ser considerados ao se fazer essa análise de crescimento: Diminuição da velocidade do trânsito,
inclusive com engarrafamentos nos horários de picos; incentivos fiscais, em escala nacional, à
compra de veículos; diminuição da qualidade do ar atmosférico, ocasionado pela emissão de
gases poluentes, possivelmente oriundas desses veículos; entre outros.
O grafico abaixo ‐ figura 5 ‐ construído através de dados obtidos pelo site oficial do
DETRAN, mostra o crescimento da frota de veiculos do município de Vitória da Conquista – BA,
entre os anos de 2012 a 2014, a partir dos resgistros dos mesmos no respectivo órgão. Vale
ressaltar que não se encontra atualizado no site, os dados referentes aos registros de veículos
nos mêses de março e abril de 2014.
Destaca‐se com isso, que há um crescimento gradual dessa frota, comparando os mesmos
meses em diferentes anos.

Figura 5 – Número de veículos registrados pelo DETRAN na cidade de Vitória da Conquista‐ BA
nos anos entre 2012 a 2014. FONTE: http://www.detran.ba.gov.br
Existe uma relação, de porporção direta, entre o aumento da frota de véiculos e o
consumo de combustíveis. Levando em consideração que os combustíveis mais utilizados pelos
conquistenses são de fonte primária não‐renovável, isso repercute no quanto que a matriz
energética do setor de transportes da cidade é dependente dos combustíveis derivados dos
combustíveis fósseis.
Essa dependência é algo que pode ser considerado como histórica. Considerando que
desde o início de funcionamento dos postos analisados, a gasolina sempre foi o combustível mais
vendido, seguida do diesel, conforme representação na figura 6.

Figura 6 – Comparação entre os usos dos diversos combustíveis no decorrer dos anos.
Nos últimos anos a política econômica desenvolvida no Brasil tem incentivado muito o uso
da gasolina e penalizando o uso do álcool. As poucas vezes que o governo brasileiro incentivou o
consumo de álcool e a produção de carros movidos a álcool ou flex foi durante a crise do
petróleo e quando os preços dos combustíveis derivados deste estavam muitos elevados. Assim

que estes tiveram o seu preço reduzido, o incentivo simplesmente cessou. Isso pode ser o fator
que explica a pouca utilização deste combustível pelos usuários conquistenses.
A diferença de preço entre a gasolina e o álcool na cidade de Vitória da Conquista pode
chegar até a R$ 1,00, e mesmo assim, os usuários não se sentem atraído, economicamente, para
trocar a gasolina pelo álcool. Na figura 7, encontram‐se apresentados os preços médios dos
referidos combustíveis na cidade.

Figura 7 – Comparação entre os preços médios dos combustíveis na cidade.
O elevado preço da gasolina em comparação com os demais combustíveis deve‐se à
elevada carga tributária sobre este produto, chegando a 55% do preço final. As principais
taxações sobre a gasolina nacional são as cobradas pelo ICMS, que representa 32% do valor pago
e a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), que representa 21% do valor
pago. Essa sigla agrupa PIS, COFINS e PPE (Parcela de Preço Específica).

Figura 8 – Consumo médio diário de combustível pelos veículos de transporte individual.
Ainda no que diz respeito à predominância da gasolina e do diesel na matriz energética de
transportes da cidade de Vitória da Conquista, conforme se vê na figura 8, o maior volume médio
de combustível que é vendido por dia, nos postos de combustíveis, é de gasolina, mais de 6000

litros, o que representa 75% do volume de combustíveis vendidos; seguido do diesel, com mais
de 1000 litros, representando 16% do volume de combustíveis vendidos. Enquanto que o volume
de álcool combustível, que é vendido por dia, é menos de 1000 litros, representando 9%. O
biodiesel representa 0% do volume de combustíveis vendidos, em consequência de não haver
nenhum posto de combustíveis na cidade que trabalhe com a venda desse combustível.
 Transporte coletivo/mobilidade pública da cidade.
Outra contribuição importante para a matriz energética do setor de transportes da cidade de
Vitória da Conquista – BA é o transporte coletivo.
O transporte coletivo desta cidade é composto, atualmente, de uma frota de 160 ônibus,
divididos em cerca de 50 itinerários distintos, o qual é administrado por duas empresas
diferentes. Segundo estas empresas, esta frota consegue atender todos os bairros da cidade,
chegando até alguns bairros da zona rural.
Segundo dados de uma destas empresas, toda a sua frota, o que equivale a cerca de 80
ônibus, utiliza combustíveis do tipo B5 e B10 juntamente com o produto comercial ARLA 32, que
é uma substancia a base de ureia, que tem como função reduzir as emissões de óxidos de
nitrogênio que são liberados pelos motores movidos a diesel e biodiesel. Além de possuírem um
filtro no escapamento dos veículos que tem como finalidade remover parte do material
particulado e gases, decorrentes da combustão incompleta do diesel e do biodiesel.
Quanto à segunda empresa de transporte coletivo, a qual também possui uma frota de 80
ônibus coletivos, os combustíveis utilizados são, também, o B5 e o B10. No entanto, não foi
citado o uso deste produto comercial destinado à redução de emissão de óxidos de nitrogênio.
Ressalta‐se que o abastecimento desta frota, por combustíveis do tipo B5 e B10, é feito em
postos de combustíveis localizados dentro das próprias garagens dos ônibus e, portanto, são
exclusivos para o transporte coletivo.
As trajetórias feitas pelos ônibus coletivos são longas, com distâncias que variam de 6 a 15 km
por itinerário. Devido a essas trajetórias longas e contínuas, o lançamento de gases poluentes na
atmosfera pode ser muito grande, fazendo com que a haja uma diminuição da qualidade do ar da
cidade.
Segundo dados coletados, não há uma política pública para fomentar o aumento de eficiência
energética e subsidiar o uso de combustíveis de fontes renováveis nos ônibus do transporte
coletivo.
CONCLUSÃO

A matriz energética do setor de transporte de Vitória da Conquista – BA é composta
basicamente de energias secundárias oriundas do petróleo, principalmente a gasolina e o diesel.
Porém, percebe‐se um avanço no que diz respeito ao uso da mistura de um percentual de 5 e 10
% de biodiesel na composição do combustível utilizados para a mobilidade pública. A presença do
álcool nesta matriz é de forma muito tímida. Os impactos efetivos causados pela emissão de
poluentes atmosféricos oriundos da queima de combustíveis fósseis e a sua relação com o
consumo de combustíveis não renováveis do setor de transportes da cidade de Vitória da
Conquista ainda são desconhecidos. É necessária uma correta quantificação que permita o
estabelecimento de estratégias e políticas públicas específicas para o aumento da eficiência
energética nos transportes e a minimização desses impactos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo identificar os
fatores impactantes na decisão de certificação de
pequenas e médias empresas brasileiras, utilizando uma
amostra de 1.553 firmas de pequeno e médio porte,
pesquisadas pelo Enterprise Surveys do Banco Mundial,
durante o período de maio de 2008 a junho de 2009 no
Brasil.

Para tanto, estimou‐se um modelo econométrico do
tipo probit. Como resultados, tem‐se que as variáveis
que mais influenciam o aumento da probabilidade de
certificação das pequenas e médias empresas
brasileiras, para a amostra em estudo, são: site próprio
(13%), auditoria externa (11,95%) e licença de
importação (10,08%).

PALAVRAS‐CHAVE: Certificação, Normas ISO, Pequenas e Médias Empresas

FACTORS IMPACTING CERTIFICATION IN FIRM DECISION:
Some Considerations for Small and Medium Enterprises in Brazil
ABSTRACT
This article aims to identify the factors impacting on the
certification decision of small and medium companies in
Brazil, using a sample of 1,553 firms, small and medium,
surveyed by the World Bank Enterprise Surveys, during
the period from May 2008 to June 2009 in Brazil. To do
so, we estimated a probit econometric model type.

As a result, we have that the variables that most
influence the increased likelihood of certification of
Brazilian small and medium enterprises, for the sample
under study are: own website (13%), external audit
(11.95%) and import license (10.08%).

KEY‐WORD: Certification, ISO Standards, Small and Medium Enterprises

FATORES IMPACTANTES NA DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO DA FIRMA:
Algumas Considerações para Pequenas e Médias Empresas no Brasil
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, as certificações de produto e processo, relacionadas à qualidade e/ou gestão
ambiental e social, tornaram‐se requisitos mínimos indispensáveis para que as empresas possam
ter acesso ao mercado internacional. Neste sentido, a gestão da qualidade no ambiente das
pequenas e médias empresas pode ser entendida como uma forma de permitir sua sobrevivência
no mercado econômico globalizado.
Parafraseando Szyszka (2001), é possível citar motivos para a busca da certificação, que
visam melhorar a capacidade de atendimento, manter ou aumentar o mercado de atuação,
melhorar a qualidade e produtividade da empresa, atender às necessidades de clientes, ganhar
vantagens de marketing e melhorar a eficiência e o desempenho competitivo da empresa.
Contudo, estudos sobre o desempenho competitivo das micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) indicam que existem limitações a este desempenho que são comuns às
empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como máquinas obsoletas,
administração inadequada e dificuldades de comercialização de seus produtos em novos
mercados (LEVISTKY 1996), somam‐se a isso condições de logística inadequadas e a estrutura
tributária complexa no caso brasileiro.
Não obstante, é evidente a relevância dos pequenos e médios negócios e a sua
contribuição no crescimento econômico, no desenvolvimento social e no processo de distribuição
de renda no país. Ademais, as unidades produtivas de micro e pequeno porte são apontadas
como as responsáveis pela maioria dos postos de trabalho gerados, avançando, a cada ano, na
oferta de emprego e na ocupação de novos segmentos de mercado devido às menores
necessidades de capital (KASSAI apud MOTTA, 2000).
Porém, quanto o assunto é certificação, as pequenas e médias empresas brasileiras
apresentam baixa participação. Sabe‐se, ainda, que as MPEs têm dificuldade de identificar e
entender como as normas técnicas afetam as suas atividades. Hudson e Orviska (2013) ao
testarem os fatores que influenciavam a probabilidade de certificação de empresas na Ásia e no
leste Europeu apontaram que as empresas menores enfrentam problemas no acesso ao
conhecimento necessário para implementar os procedimentos pertinentes.

O problema é agravado quando se considera a possibilidade de que iniciativas de
normalização, ao nível regional e ao nível internacional, possam afetar o seu negócio, o que é
cada vez mais comum devido à crescente integração comercial na economia globalizada. Por essa
razão, o desafio da inserção das MPEs no processo de normalização e na utilização de normas
técnicas tem sido uma preocupação constante dos organismos de normalização nacionais e das
entidades representativas dos micro e pequenos empresários no mundo todo (SEBRAE e ABNT,
s.d.)
Partindo do exposto, este artigo tem o objetivo de identificar os fatores impactantes na
decisão de certificação internacional de pequenas e médias empresas brasileiras, considerando
características como a localização, o tamanho da firma, a ocorrência de auditoria externa, a
existência de site próprio, o uso de tecnologia estrangeira e se a empresa recorreu à licença de
importação.

2. CERTIFICAÇÃO
Certificação é a confirmação de que um produto, processo ou serviço satisfaz os padrões
de uma determinada norma. Consiste em um procedimento mediante o qual uma terceira parte
– o certificador – assegura que um produto possui requisitos previamente estabelecidos (De
CARLOS, 2007; ICONTEC, 2008 apud ACOSTA et.al , 2009).
Segundo dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ‐ INMETRO, a
certificação, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), pode ser compulsória ou
voluntária: estando a compulsória prioritariamente vinculada à segurança, ao interesse do país e
do cidadão, abrangendo questões relativas aos animais, vegetais, proteção da saúde, do meio
ambiente e temas correlatos; enquanto a voluntária é de decisão exclusiva do solicitante e tem
como objetivo garantir a conformidade de processos, produtos e serviços com base nas normas
brasileiras, regionais ou internacionais, dentro do conceito de níveis de normalização.
De acordo com Hudson e Orviska (2013), a adoção da certificação, por parte da firma,
pode ser necessária para a entrada em determinados mercados, sendo útil ainda para melhorar
as relações da empresa com a comunidade local, clientes, acionistas, trabalhadores e outros
parceiros.
Deste modo, a certificação é um sistema de reforço dos atributos do produto e requer a
existência de um padrão e uma penalização em caso de descumprimento das normas, com a

finalidade de evitar fraudes, por meio de sistemas de controle mais rigorosos, gerando, assim,
confiança no consumidor (CRUZ et al., 2004; COMPÉS, 2002 apud ACOSTA et.al , 2009).
Segundo Szyszka (2001), pesquisas realizadas com organizações apontam como principais
motivos para a busca da certificação: melhorar a capacidade de atendimento; manter ou
aumentar o market share; melhorar a qualidade e produtividade; atender às exigências de
clientes; ganhar vantagens de marketing; e melhorar a eficiência.
A literatura se remete, ainda, ao fato de normas não harmonizadas para tecnologias
similares em diferentes países ou regiões contribuírem para as chamadas barreiras técnicas para
o comércio. Por esta razão, há a necessidade de que se proceda a normalização internacional
com vistas a obter, entre outros fatores, padrões globais para tecnologias emergentes e a
necessidade de uma infraestrutura em normalização para melhoria da produtividade, da
competitividade e da capacidade de exportação dos países em desenvolvimento (SZYSZKA, 2001).
Considerando a relevância da certificação internacional, Hudson e Orviska (2013)
analisaram os fatores que impactam na decisão das empresas em recorrer à referida certificação.
E, concluíram que a probabilidade de obter certificação internacional aumenta com o tamanho
da empresa, sendo maior em empresas situadas em cidades grandes, com predominância no
segmento industrial.
Por sua vez, Gebreeyesus (2014) demonstrou que o tamanho da empresa, idade e
propriedade estrangeira estão associados positivamente com a decisão de adoção de normas de
certificação internacionais, que implica que as empresas maiores, mais antigas e de propriedade
estrangeiras são mais propensas a adotar tais normas.
A Organização Internacional para a Normalização – ISO, fundada em 1946,

é uma

organização não governamental, que surgiu a partir da confederação internacional de órgãos
nacionais de normalização (ONNs) de todo o mundo. Seu principal objetivo é a publicação de
documentos – Normas ISO – para o estabelecimento de práticas internacionalmente aceitas, que
servem como base para o funcionamento do comércio internacional, permitindo às empresas o
benefício de serem mais eficientes, tendo em vista as mesmas normas serem aplicadas em todos
os mercados e setores em que atuam. (SEBRAE e ABNT, s.d.).
O Sistema ISO 9000, criado em 1987, vale‐se do princípio de Gestão da Qualidade,
segundo o qual, “garantindo‐se a qualidade dos processos, garante‐se a qualidade de produtos e
serviços deles procedentes” (PALADINI, 2002). O sistema envolve elementos de conceituação da
qualidade e mecanismos relativos a seu planejamento, gestão, implantação e avaliação.

A família de normas ISO 14000, foi criada em 1991 dada a necessidade de
desenvolvimento de normas internacionais relacionadas à área da gestão ambiental, indicando às
empresas o que devem fazer para minimizar os impactos ambientais de suas atividades,
oportunizando, assim, a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. O referido sistema
aborda assuntos, tais como: Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), Auditorias Ambientais,
Rotulagem Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida e Comunicação Ambiental (NICOLELLA et. al.,
2004).

3. METODOLOGIA
Seguindo a técnica proposta por Hudson e Orviska (2013), para investigar a probabilidade
da decisão de certificação internacional de pequenas e médias empresas brasileiras, a estratégia
metodológica constituiu‐se em estimar um modelo probit, que é um caso particular de modelo
de resposta no qual a variável dependente é binária e assume somente dois valores, geralmente
0 para a não‐ocorrência do fenômeno e 1 para a ocorrência (PINO, 2007).
A pesquisa foi viabilizada por meio da utilização da base de dados do Banco Mundial
(Enterprises Surveys), que entrevistou empresas brasileiras, no período de maio de 2008 a junho
de 2009, e consiste em um levantamento de informações de empresas que representam o setor
privado da economia. Para a realização do presente estudo, a amostra da pesquisa levou em
consideração as empresas brasileiras, de pequeno e médio porte, constantes na base da
Enterprises Survey, que totalizam 1.553 empresas investigadas, considerando pequenas
empresas as detentoras de 5 a 19 empregados, médias empresas as que possuem de 20 a 99
empregados e grandes empresas aquelas com 100 ou mais empregados (BANCO MUNDIAL, n.d).
Apesar da literatura na área acreditar haver uma relação positiva entre o tamanho da
firma e a probabilidade de certificação, optou‐se por excluir da presente análise as empresas de
grande porte, na tentativa de observar como se comportam as pequenas e médias empresas
brasileiras no processo de certificação de seus produtos, processos ou serviços, dada sua
importância no contexto de crescimento econômico, geração de postos de trabalhos e menor
necessidade de capital.
As variáveis utilizadas para a análise foram:
Tamanho da firma (tamanho) – é uma medida representada pela quantidade de
trabalhadores permanentes e temporários que a empresa possui, considerando‐se pequena (5 a

19 empregados) e média (20 a 99 empregados). Adotou‐se 1(um) para média empresa e 0 (zero)
para pequena. Como resultado, acredita‐se que há uma relação positiva entre o tamanho da
firma e a probabilidade de certificação, isto porque, dentre outros motivos, as
empresas menores enfrentam problemas no acesso ao conhecimento necessário para
implementar os procedimentos pertinentes ao processo de certificação (GROLLEAU, MZOUGHI &
PEKOVIC, 2007 apud HUDSON E ORVISKA, 2013).
Localização (local) – A pesquisa relacionou empresas situadas nos maiores centros de
produção do país. Entretanto, foi possível identificar que há empresas na capital e outras nas
demais cidades nos Estados da Federação. Assim, utilizou‐se 1(um) para Capital e 0(zero) para
Interior. Como resultado, espera‐se encontrar maior probabilidade de empresas com certificação
em capitais, onde há mais acesso aos agentes certificadores, bem como os efeitos da certificação
podem ser obervados mais prontamente (HUDSON E ORVISKA, 2013).
Auditoria Externa (audiexterna) – Esta variável indica se a empresa tem suas
demonstrações financeiras anuais verificadas e certificadas por um auditor externo. Considerou‐
se 1(um) em caso afirmativo e 0(zero) caso contrário. Espera‐se encontrar uma relação positiva
entre a existência de auditoria externa e a probabilidade de certificação.
Tecnologia Estrangeira (tecestrang) – Se a empresa usa tecnologia de uma empresa de
propriedade estrangeira, com exclusão de software de escritório, sendo 1(um) em caso
afirmativo e 0(zero) caso contrário. Considera‐se que o uso de tecnologia estrangeira corrobora
com a probabilidade de certificação.
Site Próprio (siteproprio) – Se a empresa utiliza site próprio para as atividades
relacionadas ao negócio, ou seja, vendas, promoção de produtos, etc. Atribuindo‐se 1(um) em
caso afirmativo e 0(zero) caso contrário. Espera‐se apontar uma relação positiva entre o uso de
site próprio e a probabilidade de certificação, sendo o site um indicativo de inovação.
Licença de importação (licenseimport) – Identifica se a empresa, nos últimos dois anos,
apresentou pedido para obter licença de importação. Sendo 1 (um) em caso afirmativo e
0(zero) caso contrário. Admite‐se uma relação positiva entre o pedido ou obtenção da licença de
importação e a probabilidade de certificação.
5. RESULTADOS
Como resultados, tem‐se que a modelagem rejeita a hipótese nula de que nenhuma das
variáveis exógenas exerce influência sobre a endógena, baseando‐se no teste da razão de

verossimilhança (X²) encontrado de 147,67; no nível de significância do modelo, que, atribuído
por um valor de P de 0.0000, demonstra ser inferior a 1% e significativo para justificar a relação,
conforme pode ser observado na Tabela 4, abaixo.
TABELA 4 – Resultado da Regressão
certificacao
Variáveis

P‐valor

Coef

EM%

tamanho

0,004*

0,3111 (2,84)

5,74

local

0,023**

‐ 0,2381 (‐2,27)

‐ 4,39

audiexterna

0,000*

0,5349 (4,44)

11,95

siteproprio

0,000*

0,7551 (6,00)

13,00

tecestrang

0,057***

0,2733 (1,90)

5,68

0,000*

0,4557 (3,54)

10,08

licenseimport
Observações

1066

Log Likelihood

‐369

X²

147.67

Prob > chi2

0.0000

Pseudo R²

0.1664

%correta

85.55%

Fonte: elaboração própria, 2014. Notas: (.) indica estatísticas t; */**/*** representam o nível de significância a 1%, 5% e
10%, respectivamente; X² indica o teste da razão de verossimilhança; %correta representa em termos percentuais que o
modelo previu corretamente as observações.

Averiguando‐se o nível de significância, o sinal dos coeficientes e o efeito marginal de
cada variável da regressão, constata‐se que:
O tamanho da firma (tamanho) apresenta‐se estatisticamente significativa (p = 0,004)
para exercer influência sobre a probabilidade de certificação, a um nível de 1% de significância.
O coeficiente positivo (0,3111) demonstra que a variável em questão faz aumentar a
probabilidade de decisão da firma pela certificação. Assim como o efeito marginal demonstra
que o fato da firma possuir um maior tamanho (no caso sendo de médio porte), faz com que a
probabilidade de certificação aumente em 5,74%, tudo mais permanecendo constante. A este
respeito, a literatura destaca que, dentre outros motivos, as empresas menores enfrentarem
problemas no acesso ao conhecimento necessário para implementar os procedimentos
pertinentes ao processo de certificação (GROLLEAU, MZOUGHI & PEKOVIC, 2007 apud HUDSON E
ORVISKA, 2013), estando neste caso justificado o comportamento positivo da variável com
relação à probabilidade de certificação da firma.

No caso da localização da firma (local), consta na regressão a probabilidade (p = 0,023), o
que representa que ela só tem significância estatística a um nível de 5%. Isto posto, cabe analisar
o coeficiente da localização (‐0,2381), que, tendo sido negativo, demonstra que o impacto do
local da firma contribui para a diminuição da propensão à obtenção de certificação, para a
amostra em estudo. Com relação ao efeito marginal, pode‐se afirmar que, para este grupo de
empresas, o fato da firma estar localizada em capitais brasileiras diminui a probabilidade de
certificação em 4,39%, tudo mais permanecendo constante. Assim sendo, contraria‐se a hipótese
de que a firma situada na capital tem maior probabilidade de certificação, bem como conflita
com o estudo de Hudson e Orviska (2013), que encontram maior probabilidade de empresas com
certificação em capitais, onde há mais acesso aos agentes certificadores, bem como os efeitos da
certificação podem ser observados mais prontamente.
A auditoria externa (audiexterna) apresenta‐se estatisticamente significativa (p = 0,000), a
um nível de 1% de significância. Além disso, o coeficiente positivo (0,5349) demonstra que a
audiexterna contribui com o aumento da probabilidade de decisão da firma pela certificação. O
efeito marginal demonstra que o fato da firma possuir auditoria externa, torna a probabilidade
de certificação maior em 11,95%, tudo mais permanecendo constante. O resultado corrobora
com a literatura da área (ISO 2009a), que argumenta ser a auditoria externa uma das técnicas
utilizadas no processo de certificação no Sistema de Gestão da Qualidade.
A variável Site Próprio (siteproprio) apresenta significância estatística (p = 0,000) para
exercer influência sobre a certificação, a um nível de 1% de significância. O coeficiente positivo
(0,7551) demonstra que o fato de a empresa possuir site próprio contribui com o aumento da
probabilidade de decisão da firma pela certificação. Pelo cálculo do efeito marginal, afirma‐se
que essa probabilidade aumenta em 13%, tudo mais permanecendo constante.
Com relação ao uso de site próprio para as atividades relacionadas ao negócio, tais como
vendas, promoção de produtos, dentre outros, Hudson e Orviska (2013) afirmam que empresas
que usam a internet para se conectar com os clientes são muito mais propensas à certificação.
A tecnologia estrangeira (tecestrang) apresenta significância estatística (p = 0,057)
somente ao nível de 10%; apresenta coeficiente positivo (0,2733), que demonstra que a
contribuição se dá de maneira a aumentar a probabilidade de decisão

da

firma

pela

certificação; e, faz com que a probabilidade de certificação aumente em 5,68%, tudo mais
permanecendo constante.

A Licença de Importação (licenseimport) apresenta‐se estatisticamente significativa (p =
0,000), a um nível de 1% de significância. Além disso, o coeficiente positivo (0,4557) demonstra
que contribui com o aumento da probabilidade de decisão da firma pela certificação. De acordo
com o efeito marginal, a firma possuir licença de importação faz com que a probabilidade de
certificação aumente em 10,08%, tudo mais permanecendo constante. Esta relação positiva
justifica‐se dado o acesso que as empresas têm ao mercado exterior, quando da obtenção de
uma licença para adquirir, sejam insumos ou componentes, advindos de outros mercados/
países.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A probabilidade das firmas buscarem uma certificação internacional aumenta quando
relacionada ao tamanho da firma, a ocorrência de auditoria externa, a existência de site próprio,
ao uso de tecnologia estrangeira e se a empresa recorreu à licença de importação. Entretanto, o
estudo aponta, para a amostra de firmas pesquisadas, que a probabilidade de certificação
diminui com a localização da firma.
Com base no efeito marginal, as variáveis que mais influenciam o aumento da
probabilidade de certificação das pequenas e médias empresas brasileiras, para a amostra em
estudo, são: site próprio (13%), auditoria externa (11,95%) e licença de importação (10,08%).
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