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INTRODUÇÃO 
 

 Com o passar do tempo e com a aclamação de direitos trabalhistas em vários locais do mundo, as 
condições do ambiente de trabalho passaram a ser levadas em consideração pela legislação. Conforme 
Araújo e Garcia (2009) no Brasil foi só com a Consolidação das leis do Trabalho – CLT e com a determina-
ção da portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho que instituiu as Normas Regulamentadoras mais conhe-
cidas como NR (que se destinam a reunir o conjunto de condições e procedimentos referentes à saúde, 
segurança e medicina do trabalho); que a preocupação com a saúde e o bem estar dos empregados teve 
seus primeiros passos. Para Tomaz e Oliveira (2001) quando se trata da gestão da segurança do trabalho, 
embora já sejam estabelecidas determinadas instruções específicas estipuladas pelas NR, ainda não há 
uma iniciativa de harmonizar os interesses das organizações com os dos servidores e da sociedade civil. 
Não existe conformidade entre as leis e os arranjos gerenciais das organizações, pois o conceito cotidiana-
mente difundido no meio organizacional é o de que tanto a segurança quanto a medicina do trabalho são 
meros aspectos legais, cujas demandas não competem encargo às empresas e/ou aos órgãos governa-
mentais (TOMAZ e OLIVEIRA, 2001).  

Atualmente, a legislação brasileira não prevê uma política unificada, válida para todos os servidores 
públicos de todas as esferas de governo, no que diz respeito à saúde e à segurança do trabalhador. Tal 
lacuna atrapalha até mesmo a coleta de informações e não se têm dados a respeito das causas básicas dos 
afastamentos e licenças dos servidores públicos, das ocorrências de acidentes de trabalho ou mesmo em 
que ramos dos empregos públicos os afastamentos acontecem com máxima constância (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2011). O presente estudo objetivou analisar a situação da segurança do trabalho no 
Departamento de Água e Esgoto – DAE do município de Sant’Ana do Livramento-RS, organização alvo 
deste estudo e como objetivos específicos buscou entender como se dá a dinâmica do uso dos 
equipamentos de segurança, bem como quais são os procedimentos adotados nos casos de acidentes de 
trabalho. 
 
METODOLOGIA 
 

Este estudo caracterizou-se como qualitativo tendo sido desenvolvido por meio de observação 
participante assistemática juntamente com entrevista semiestruturada com a Técnica de segurança do 
trabalho servidora da organização estudada. Para Richardson (2012) a observação participante apresenta 
mais oportunidades de perceber a rotina, as condutas, as predileções, os vínculos e as peculiaridades do 
cotidiano das organizações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período de aplicação da pesquisa o DAE contava com 247 servidores e 18 estagiários divididos 
entre os setores operacionais e administrativos. Somente nos setores operacionais eram 158 servidores 
entre os quais 118 estatutários (de quadro) e 40 contratados e, portanto regidos pela CLT. Os servidores 
trabalham com riscos relacionados à água, produtos químicos (cloro gás, controlador de odores e 
hipoclorito), eletricidade, locais subterrâneos e desmoronamento, ruídos, altura e esgoto e, portanto existem 
diversos equipamentos que devem ser utilizados nas atividades desempenhadas pelos mesmos. Porém, 
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devido à indisponibilidade de alguns Equipamentos de Proteção Individual - lPIs e Equipamentos de 
Proteção Coletiva – EPCs, muitos servidores não desempenham suas funções devidamente equipados, 
também há resistência ao uso dos EPIs por parte de alguns servidores, principalmente os mais antigos. A 
organização já ofertou cursos previstos nas NRs, porém a taxa de participação voluntária dos servidores é 
baixa.  O atendimento primário dos servidores que sofrem acidentes de trabalho é realizado de maneira 
igual para todos os colaboradores da organização, entretanto, quanto aos procedimentos e 
encaminhamentos legais, os servidores de carreira recebem tratamento diferente dos servidores 
contratados. A legislação brasileira vigente ampara de forma mais abrangente os colaboradores regidos pela 
CLT do que os estatutários e não há legislação municipal regulamentadora.  

O DAE não possui uma CIPA por tratar-se de autarquia municipal e para as organizações do setor 
público, esse tipo de comissão não é obrigatório, entretanto, atualmente a organização conta com quarenta 
servidores contratados designados para atuar em setores operacionais que são regidos pelo sistema 
Celetista cuja legislação prevê a instituição desse tipo de comissão. 
 
CONCLUSÕES 
 

Ao final do período de observação assistemática e com o conhecimento do funcionamento da autar-
quia, conclui-se que a criação de uma CIPA para a autarquia até mesmo tendo esta outra nomenclatura, 
mas com a igual finalidade de prevenir acidentes e tornar a organização um local mais seguro tanto para os 
servidores dos setores administrativos quanto para os setores operacionais visto que uma comissão de 
prevenção de acidentes também atentaria para as condições das instalações prediais, acessibilidade, ilumi-
nação, limpeza e manutenção; proporcionaria local de trabalho mais confortável e seguro aos trabalhado-
res. Recomenda-se a criação de um departamento de recursos humanos visto que o setor de pessoal atu-
almente lida com questões próprias dos departamentos pessoais mas acaba por se sobrecarregar, ao de-
sempenhar funções relacionadas a recursos humanos juntamente com o Setor de Segurança do Trabalho.  

Para estudos futuros podem-se sugerir pesquisas aplicadas em organizações públicas que adotem 
práticas de segurança do trabalho e tenham CIPAs já instituídas para que se possa entender de que manei-
ra se dá a sistematização e o funcionamento dessas comissões e que impacto trazem para tais organiza-
ções.  
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INTRODUÇÃO 

 
Cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, feitos em 

parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) indicam que o PIB do Agronegócio 
brasileiro deve crescer 0,9% neste ano – considerando-se informações disponíveis até maio/17, referentes 
ao PIB-renda. 

Em contraste com demais áreas da sociedade, o trabalho na agricultura permanece sendo uma 
atividade herdada, a transferência do controle da propriedade ocorre entre membros da família, de acordo 
com Kiyota e Perondi (2014). Tendências como o envelhecimento e a masculinização da população do meio 
rural são consequências do êxodo constante que afeta o cenário agrícola das pequenas cidades, cuja 
agricultura familiar é representativa. Esses enfoques estão diretamente relacionados com as perspectivas 
que os potenciais sucessores têm em relação aos centros urbanos e às condições de vida do rural (PANNO, 
2016). 

Brandth e Overrein (2013) apontam que, na geração dos pais dos atuais agricultores, os filhos eram 
criados junto com os pais no ambiente e durante o período de trabalho. Hoje, com a busca constante pelo 
aumento de produtividade, os pais alegam não ter condições de conciliar o trabalho e o cuidado de seus 
filhos. Assim, a convivência com os filhos se da quase que exclusivamente nos espaços de lazer dos filhos, 
que acabam distanciados do cotidiano de gestão e trabalho na unidade de produção. Diante disso, segundo 
os autores, essa nova forma de relação dos pais com os filhos tem um importante papel nas mudanças 
ocorridas no processo de sucessão das unidades de produção familiar.  

Para melhor entender o processo de sucessão geracional nas unidades de produção rural 
pesquisadas o presente trabalho se propõe a realizar uma revisão da literatura e posteriormente uma 
pesquisa de campo para verificar os desafios enfrentados no processo de sucessão geracional em unidades 
de produção rural do município de Aceguá, Rio Grande do Sul.  

 
METODOLOGIA 
 

O trabalho que ora se apresenta é constituído por dois momentos: primeiro foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, buscando contextualizar a sucessão rural e geracional e no segundo momento uma pesquisa 
de campo em quatro propriedades localizadas no município de Aceguá situado na divisa no Rio Grande do 
Sul (divisa do brasil com o Uruguai), que possui população de cerca de 4.500 pessoas, onde 75% residem 
na área rural. A economia tem base num admirável potencial agropecuário. (IBGE, 2011). 

O interesse em realizar esta pesquisa, surgiu devido o debate em sala de aula sobre o tema, 
instigando o aprofundamento sobre assunto nas propriedades ora visitadas. O levantamento bibliográfico foi 
baseado em materiais publicados, ou seja, livros, artigos científicos, teses, websites. Já a pesquisa de 
campo procura o aprofundamento de uma realidade específica, o instrumento de coleta de dados foi 
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estruturado com base em questões relativas à estrutura familiar e sucessão geracional. A pesquisa de 
campo é basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 
entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade (GIL, 
2008). 

Para alcançar o objetivo deste estudo, o presente trabalho utilizou o estudo de caso, que levou em 
consideração as pesquisas realizadas em quatro propriedades heterogêneas, visitadas in loco, sendo duas 
de agricultura familiar com exploração leiteira, uma propriedade de bovinos de corte e um haras de 
produção de cavalos puro sangue inglês, além da pesquisa bibliográfica em estudos já realizados 
anteriormente. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso trata-se de uma investigação empírica de 
fenômenos contemporâneos dentro de um contexto da vida real. 

  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir os resultados encontrados. Na tabela 1 pode-se perceber o perfil das propriedades 
pesquisadas, onde separamos por unidades A, B, C e D para que a identidade de cada uma delas fosse 
preservada. 

 

Tabela 1 – Descrição das atividades desenvolvidas nas unidades rurais 

Propriedades Descrição das atividades  Classificação 

Unidade A Lote de assentamento com agricultura familiar de exploração 
de leite 

Pequena 
Propriedade 

Unidade B  Caracterizada por agricultura familiar com exploração de leite Pequena 
Propriedade 

Unidade C Agricultura patronal com pecuária de corte Média 
Propriedade 

Unidade D Haras de cavalo puro sangue inglês. Grande 
Propriedade 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

  
A classificação quanto ao tamanho da propriedade foi baseada Em relação ao tamanho da área, os 

imóveis rurais são classificados conforme a Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta o módulo 
fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo com cada município. 

Na tabela 2 apresenta-se os principais questionamentos realizados para os proprietários dos 
estabelecimentos rurais pesquisados. 

 

Tabela 2 – Respostas dos entrevistados à pesquisa 

Questionamentos Un. A Un.B Un.C Un.D 

Desejo de permanecer na propriedade rural? Sim Sim Sim Sim 

Vontade que os filhos trabalhem na propriedade? Não Sim Sim Não 

Os filhos permanecem na propriedade? Não Sim Sim Não 

Há previsão de sucessores? Não Não Sim Sim 

Fonte Elaborado pelo Autor (2017) 
 
É possível perceber que as sucessões geracionais nas propriedades visitas apresentam 

peculiaridades, devido às respectivas características. Na unidade A, existe o desejo da família em 
permanecer na propriedade, porém o filho não é influenciado a permanecer. Por uma questão de renda, o 
mesmo foi incentivado a migrar para outro estado em busca de formação educacional. Na unidade B existe 
o desejo de permanecer na propriedade e que as filhas dêem continuidade à atividade leiteira, porém a filha 
mais velha saiu da propriedade para estudar em outra localidade e não apresenta o desejo de assumir a 
propriedade, a filha mais jovem mora na propriedade, mas não tinha opinião definida sobre a sucessão. A 
unidade C diferente das demais apresenta mais de um possível sucessor, dois dos três filhos trabalham na 
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propriedade e desejam dar continuidade, assumindo o comando da propriedade. A entrevista na unidade D 
foi com o administrador do Haras, que relatou que as atividades são um hobby para o proprietário que 
possui diferentes fontes de renda, e que existe o desejo de permanecer com o Haras enquanto ele for auto-
sustentável financeiramente, não foi relatado sucessores. 

Em estudo semelhante Reckziegel (2011) estes processos por envolverem trabalho e família não 
estão alicerçados somente em fatores econômicos. O processo por envolver a família como um espaço de 
relações sociais, culturais e de trabalho. As estratégias utilizadas e os acertos efetivados serão pontuais 
para que a sucessão e a reprodução social aconteçam visando à continuidade da agricultura familiar, na 
diversidade das formas que se apresenta no meio rural. 

 
CONCLUSÕES 
 

O objetivo deste estudo foi analisar os desafios enfrentados na sucessão geracional em unidades de 
produção rural na cidade de Aceguá, RS. Durante as visitas observou-se que falar sobre o processo de 
sucessão dentro das propriedades é incômodo, pois abrange conflitos familiares, envolve bens passados 
por gerações e trata da paixão pelas atividades agrícolas.  

Pode-se perceber que das propriedades pesquisadas a sucessão familiar tende acontecer em uma 
das propriedades, onde a vontade dos filhos e dos pais converge para o processo sucessório geracional. 
Por outro lado pode-se observar um sentimento de incerteza em virtude da constatação de mudanças 
sociais, culturais e econômicas que podem contribuir para que a sucessão não aconteça. Conclui-se, que a 
manutenção das atividades agrícolas de grande parte das unidades pesquisadas não tem sua continuidade 
garantida devido à ausência de futuros sucessores, migração e indefinição dos mesmos. As peculiaridades 
de cada propriedade rural são determinantes para despertar o interesse de continuidade das atividades 
pelos futuros sucessores.  
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INTRODUÇÃO 

 
Tradicionalmente a incumbência de realizar acordos e negociações no âmbito internacional era 

exclusiva dos Estados soberanos, porém, desde meados do século XX, a tarefa passou a ser exercida 
também por atores não centrais. A emergência dos Estados Unidos como principal ator do sistema 
internacional, o destaque das organizações internacionais, a iniciativa de cooperação entre países e a 
globalização como ferramenta fundamental para as relações entre Estados são fatores de relevância no que 
tange a projeção de estruturação da cooperação descentralizada nos últimos anos (RIBEIRO, 2009). 

Ao final do século XX e, principalmente, durante o século XXI, surgem redes internacionais de 
cidades, instituições específicas que colaboram para a cooperação entre as cidades a fim de atender 
interesses em comum, gerando assim a interação entre as estruturas urbanas e a projeção das mesmas no 
cenário internacional. Para a realização da projeção e inserção internacional dos municípios, as Secretarias 
ou Coordenadorias de Relações Interacionais são de fundamental importância, atuando como facilitadoras e 
empreendedoras deste processo. Por serem instituições relativamente novas, pouquíssimos são os 
municípios que mantem articulações permanentes para a atuação e cooperação internacional no Rio 
Grande do Sul. Porém as cidades que buscaram o estabelecimento destes órgãos contam atualmente com 
um leque de possibilidades no que tange a cooperação técnica e a captação de recursos (RIBEIRO, 2009). 

De acordo com Branco (2014) entende-se como “Paradiplomacia”, “Cooperação Descentralizada” ou 
“Diplomacia Federativa” uma série de iniciativas de cooperação protagonizadas pelas administrações locais 
e regionais, por parte dos governos estaduais e municipais. Neste sentido, a presente pesquisa busca 
analisar o processo de estabelecimento da coordenadoria de Relações Internacionais no município de 
Santana do Livramento/RS. Estudar o município justifica-se pela singularidade na perspectiva de inserção 
internacional ambicionada, além de Santana do Livramento, ser considerada a cidade símbolo da integração 
do MERCOSUL

1
, cidade gêmea com Rivera (República Oriental do Uruguai) e tradicionalmente conhecida 

como “Fronteira da Paz”.  
 
METODOLOGIA 

 
A pesquisa caracteriza-se por ser de caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa busca compreender e 

classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado 
grupo e possibilitar o entendimento das particularidades de comportamentos (DIEHL, 2004).  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo foi o método dedutivo. De acordo com 
Diehl (2004), o método dedutivo pressupõe que só a razão pode levar ao conhecimento verdadeiro e a 
análise do geral para o particular chega a uma conclusão. Na pesquisa parte-se de um caso particular, o 
desenvolvimento local gerado pelas instituições municipais de Relações Internacionais.  

Como técnicas para realização da pesquisa, foram efetuadas pesquisas bibliográficas e pesquisas 
documentais. A pesquisa bibliográfica possibilitou conhecer e analisar primeiramente as principais 
contribuições teóricas no que se refere à conceituação de Paradiplomacia e Desenvolvimento, enfatizando o 
Desenvolvimento Local. Entre os documentos analisados destaca-se o projeto encaminhado pelo Diretório 

                                                 
1
 1 Lei nº 12.095 de 19 de novembro de 2009. 
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Acadêmico de Relações Internacionais da UNIAMPA, que propunha a criação de uma Coordenadoria de 
Relações Internacionais em Santana do Livramento, a lei que cria duas Coordenadorias Municipais (Lei 
Municipal nº 6.168/2012), a de Relações Internacionais e a de Juventude, além de criar a Ouvidoria 
Municipal e o plano de governo do Prefeito Ico Charopen.  

 
O PROCESSO DE PARADIPLOMACIA EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS 

 
A articulação de mecanismos que conduzissem à viabilização da criação de uma Coordenadoria de 

Relações Internacionais no município de Santana do Livramento foi, inicialmente, impulsionada pelos 
estudantes e coordenadores do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal 
do Pampa (UNIPAMPA), iniciado no segundo semestre do ano de 2009 nesta instituição. 

Neste sentido, o Diretório Acadêmico de Relações Internacionais Embaixador Vinícius de Moraes 
(DARI), da Universidade Federal do Pampa – Santana do Livramento elaborou um projeto propondo uma 
parceria entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento sugerindo a criação de uma 
Secretaria Municipal de Relações Internacionais. O documento foi encaminhado pelo DARI por meio do 
Ofício Número 004/2014 e entregue no Gabinete do Prefeito em março de 2014. O referido projeto 
apresentou fatores que foram considerados relevantes para o estímulo do processo de institucionalização 
da Coordenadoria de Relações Internacionais em Santana do Livramento, como a questão da globalização, 
do desenvolvimento local e da cooperação descentralizada.  

Segundo Dessotti (2010), o estímulo ao desenvolvimento local, por meio de projetos em nível 
internacional, mostra-se como um importante mecanismo para o desenvolvimento das cidades, 
potencializando suas capacidades nas mais diversas áreas e mobilizando os atores locais, o que reflete na 
forma de crescimento econômico, geração de emprego, melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e 
melhor distribuição de renda. A união das cidades em torno de objetivos comuns gera uma relação 
cooperativa destas no que se refere à troca de experiências, formando assim uma rede, ou seja, uma 
interconexão de cidades, que vem a proporcionar inovações. 

Entende-se, portanto, que a criação de uma Coordenadoria Municipal de Relações Internacionais 
justifica-se pela necessidade da inserção de Santana do Livramento no cenário internacional de forma 
institucionalizada, uma vez que a cidade é um importante e natural ator internacional por sua referência 
geopolítica de fronteira pacífica e por seu reconhecimento juridicamente legitimado de cidade símbolo da 
integração do MERCOSUL (Lei Federal 12.095/2009), se dando, desta forma, sua projeção internacional em 
âmbito de cooperação, representação e estratégia. 

O supracitado projeto previa funções para a Coordenadoria de Relações Internacionais de Santana 
do Livramento, como o fomento à realização de protocolos e de convênios entre instituições públicas e 
privadas, participação em redes de cidades e desenvolvimento de relações entre governos municipais, tanto 
no âmbito nacional quanto internacional, a fim de fortalecer alianças para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas às Relações Internacionais, bem como consolidar a representação do município na esfera 
internacional. Destaca-se ainda, entre as funções previstas para a Coordenadoria, a divulgação das 
potencialidades de Santana do Livramento para atrair investimentos econômicos e promover o comércio. A 
institucionalização da Coordenadoria Municipal de Reações Internacionais possibilitaria coordenar e 
elaborar projetos para a captação de recursos oriundos de organizações internacionais e instituições 
multilaterais e auxiliar investidores e empresas já situados no município em suas relações comerciais, 
fomentando, assim, o desenvolvimento estrutural econômico da cidade.  

Percebe-se, com estas proposições, que a institucionalização de uma Coordenadoria de Relações 
Internacionais no Município buscaria mais do que promover a integração da cidade com a vizinha Rivera, 
como ocorre na articulação de eventos em conjunto, mas sim ambiciona um projeto muito mais amplo de 
inserção internacional santanense na esfera global. 

De acordo com a Lei Municipal nº 6.168/2012, que acrescenta alíneas ao inciso “V” do Art. 2º da Lei 
Municipal nº 5.557/2009, é estabelecida a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Santana do 
Livramento. Em seu teor, a referida lei cria duas Coordenadorias Municipais, a de Relações Internacionais e 
a de Juventude, além de criar a Ouvidoria Municipal. Porém, a Coordenadoria Municipal de Relações 
Internacionais nunca existiu de fato, pois, conforme esta lei, até 120 dias após sua assinatura, deveria ter 
ocorrido à elaboração de um Decreto Regulamentador e de uma Lei Específica para sua efetivação, 
medidas estas que não foram tomadas, tornando assim a Lei, em parte, ineficiente.  
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No ano início do ano de 2017, as iniciativas voltaram a ganhar forças. O prefeito eleito no pleito de 
2016, senhor Solimar Ico Charopen

2
 possibilitou colocar em sua pauta de governo, iniciativas voltadas à 

internacionalização do município. De acordo com seu Plano de Governo
3
 2017-2020, a gestão do atual 

prefeito se compromete em atingir um posicionamento compatível com a sua importância no Estado e 
retomar o protagonismo como referência regional. No entanto, isso ainda é uma expectativa, não se 
visualizaram ações concretas em prol do desenvolvimento da coordenadoria e Relações Internacionais. 
 
CONCLUSÕES 

 
A Paradiplomacia apresenta-se como uma ferramenta para a mudança estrutural na lógica do Sistema 

Internacional, retratando caráter evolutivo no qual há o surgimento de políticas efetivamente 
institucionalizadas dos entes subnacionais e atuação de forma globalizada. Assim, evidencia-se sua 
importância, pois ela busca a captação de investimentos estrangeiros e intervém de forma ativa quanto ao 
que se refere a questões de cooperação e de desenvolvimento.  

Já o desenvolvimento local busca o fortalecimento econômico de uma determinada área, para isto, é 
importante que haja mobilização conjunta do setor empresarial, dos órgãos públicos e das instituições não 
governamentais para a melhoria de índices econômicos. Percebe-se, portanto, que as ações voltadas ao 
desenvolvimento local podem ser estratégicas para combater a pobreza e reforçar a potencialidade do 
território por meio de ações que envolvam a sociedade civil, poder público e o mercado. 

Neste sentido, a pesquisa identificou a importância da institucionalização da Coordenadoria de 
Relações Internacionais para que esta passe a existir de fato em Santana do Livramento, pois, por meio 
dela, se abre um leque de possibilidades de atuação junto à rede de cidades, captação de recursos e 
cooperação técnica a serviço do desenvolvimento local. Tal instituição poderá colaborar para o incentivo à 
realização de protocolos e convênios entre instituições públicas e privadas, participação em redes de 
cidades e desenvolvimento de relações entre governos municipais, tanto no âmbito nacional quanto 
internacional, a fim de fortalecer alianças para o fomento de atividades relacionadas às Relações 
Internacionais, bem como consolidar a representação do município na esfera internacional. 

Por fim, destaca-se que em Santana do Livramento, o trabalho ainda é de convencimento das 
autoridades municipais sobre a relevância da institucionalização de uma Coordenadoria de Relações 
Internacionais para auxiliar na estruturação do desenvolvimento local, haja vista que, mesmo com o amparo 
da legislação ela ainda não existe efetivamente. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BRANCO, Álvaro Castelo. A Paradiplomacia e os Estados Federados. João Pessoa: EBEJI, 2014.  
 
DIEHL, Astor Antonio. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 
DESSOTTI, F. Redes internacionais de cidades: mecanismo de inserção internacional das cidades na busca do 
desenvolvimento local. In: V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia 

Política, Buenos Aires, 2010. 
 
RIBEIRO, Maria Clotilde Meireles. Globalização e novos atores: a Paradiplomacia das cidades brasileiras. Salvador: 

EDUFBA, 2009. 

                                                 
2
 Prefeito Eleito de Santana do Livramento pelo PDT na coligação Juntos por Livramento - PDTPSB-REDE-PCdoB-PHS. 

3
 Disponível em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/v1/candidatura/buscar/arquivo/1076732> Acesso em 02 de Junho de 

2017. 



 

Anais do 2º Simpósio em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

A RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE INCUBADORAS E OS ÍNDICES DE 
SOBREVIVÊNCIA EMPRESARIAL NO RS 

 
Eixo de Pesquisa: Organizações e Desenvolvimento 

 

Wagner Nunes Soares(1), Leonardo Caliari(2)  Debora Nayar Hoff(3) 
 

(1) 
Mestrando em Administração; Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA; Santana do Livramento, RS;   

soares-wagner@hotmail.com 
(2) 

Mestrando em Administração: Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA; Santana do Livramento, RS; 
leonardocaliari95@gmail.com  
(3) 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Administração; Universidade Federal do Pampa; Santana do 
Livramento, RS; deborahoff@unipampa.edu.br 

 
Palavras-Chave: Incubadoras de empresas, Empreendedorismo, Sobrevivência empresarial. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O contexto dinâmico do mercado empresarial, permeado de mudanças econômicas, tecnológicas e 
de gestão, requer dos gestores das micro e pequenas empresas (MPEs) certas competências 
administrativas para evitar a mortalidade precoce destas (RAUPP; BAUREN, 2006). No entanto, estas 
empresas nem sempre estão preparadas para as consequências destas mudanças em virtude de 
possuírem uma estrutura empresarial mais simplificada, se comparadas com as médias e grandes 
empresas (RAUPP; BAUREN, 2006). 

Segundo Paiva Júnior et alii. (2006), as MPEs encontram vários obstáculos em sua trajetória, estes 
ligados à falta de capital, inexperiência gerencial, dentre outros, ocasionando altos índices de mortalidade 
empresarial nos primeiros anos de empreendimento. Sendo assim, Dowbor (2005) destaca a necessidade 
de cada microrregião ou município ter algum órgão de auxílio e incentivo aos empreendedores, buscando 
se articular em conjunto com as demais instituições de suporte.  

Para reduzir a instabilidade dos negócios nos seus primeiros anos de vida, um dos mecanismos 
utilizados pelos empreendedores para desenvolverem ideias sob o formato de microempresas é se instalar 
em incubadoras de empresas (RAUPP; BAUREN, 2006). Conforme definição da Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec (2017), incubadoras são entidades que 
dão suporte aos empreendedores antes do seu nascimento formal, oferecendo infraestrutura, capacitação e 
suporte gerencial, sempre orientando os empreendedores sobre aspectos de gestão administrativa, 
financeira, comercial e jurídica, dentre outras questões relevantes no desenvolvimento de uma empresa. 

Nos estudos de Nascimento et alii. (2013), Borges e Oliveira (2014) e Ralio e Donadone (2015) há 
uma concordância de que empreendedores que buscam apoio de alguma organização de suporte 
(incubadoras,  Sebrae, universidades e consultorias) tendem a apresentar índices de mortalidade inferior 
aos demais empreendimentos. No entanto, no que tange a influência das incubadoras, é necessário 
comparar a sua presença em determinada região com os índices de sobrevivência empresarial desta, para 
assim buscar conclusões em relação a sua relevância para o empreendedorismo regional.  

Neste sentido, visando preencher esta lacuna de pesquisa, traçou-se como objetivo geral deste 
estudo analisar a relação entre a existência de incubadoras e os índices de sobrevivência empresarial do 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
METODOLOGIA 
 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados para alcançar o objetivo proposto, foi escolhida 
uma abordagem quantitativa, visto que se trata de um levantamento de dados secundários do qual foram 
realizadas análises estatísticas, sendo estas uma correlação linear e um teste de hipóteses. Além disso, 
caracteriza-se como pesquisa descritiva tendo em vista que se pretendeu averiguar a relação da presença 
de incubadoras e os índices de sobrevivência empresarial. 

Os dados referentes aos índices de sobrevivência foram obtidos no relatório de sobrevivência 
empresarial no Brasil divulgado pelo SEBRAE (2016), do qual foram recortados especificamente os dados 
do Estado do Rio Grande do Sul referentes às taxas de sobrevivência de empresas de dois anos, para 
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empresas constituídas em 2012, nos principais municípios. Já os nomes e localizações das incubadoras 
foram obtidas no site da Anprotec (2017), onde consta a lista das incubadoras associadas.  

Após selecionar e organizar os dados de sobrevivência empresarial e das incubadoras do Rio Grande 
do Sul foi feita uma análise estatística, do qual foi executada uma Correlação linear simples, utilizando o 
coeficiente de correlação linear de Pearson, por meio do software IBM SPSS 22 - Statistical Package for the 
Social Sciences. A correlação indica até que ponto uma variável está relacionada com os valores de outra, e 
com isso, no presente estudo foram correlacionados os dados entre a quantidade de empresas constituídas, 
a taxa de sobrevivência e a existência ou não de incubadoras no município. 

Além da correlação, foi realizado um teste de hipótese para comparar as taxas de sobrevivência dos 
municípios com incubadoras e os sem incubadoras, a fim de verificar se municípios que possuem 
incubadoras apresentam índices de sobrevivência empresarial superiores aos demais.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O quadro 1 apresenta os resultados das correlações lineares e do teste de hipóteses. As correlações 
foram realizadas por meio do software SPSS utilizando as seguintes variáveis: total de empresas 
constituídas, existência de incubadoras e taxas de sobrevivência empresarial de empresas de dois anos. 
Depois foi realizado um teste de hipótese T-Student com o objetivo de comparar os municípios sem 
incubadoras e com incubadoras, a fim de verificar se municípios que possuem incubadoras instaladas 
apresentam índices de sobrevivência empresarial superiores aos demais. 

 
Quadro 1 - Correlações e Teste de Hipóteses  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Analisando as correlações, constata-se uma correlação negativa fraca entre a taxa de sobrevivência 

empresarial e a existência de incubadoras, visto que o coeficiente de correlação entre estas variáveis é de -
0,252. Sendo assim, os resultados apresentados contrariam a hipótese de que há relação entre a existência 
de incubadoras e os índices de sobrevivência empresarial nos municípios gaúchos, isto pode ser justificado 
pelo fato das incubadoras atenderem a um nicho mercadológico específico, enquanto a pesquisa de 
sobrevivência envolve índices gerais.   

Todavia, ao correlacionar a existência de incubadoras com o total de empresas constituídas, percebe-
se que há uma correlação positiva forte entre estas variáveis, do qual o coeficiente de correlação 
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encontrado foi de 0,871, indicando que há uma forte tendência de que os municípios que possuem 
incubadoras constituem um maior número de empresas. 

Quanto aos testes de hipóteses, estes apresentam resultados semelhantes no que tange a média e 
não expressam uma relação significativa da presença ou não de incubadoras nos índices de sobrevivência. 
Porém, se analisados setores específicos que sejam o foco das incubadoras pesquisadas, por exemplo, o 
setor tecnológico, a tendência é de se encontrar relação na sobrevivência das empresas do respectivo 
setor, visto que as incubadoras são direcionadas a um nicho mercadológico específico. 

 
CONCLUSÕES 
 

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre a existência de incubadoras e os índices de 
sobrevivência empresarial do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Nos resultados, constatou-se uma 
correlação negativa fraca entre a existência de incubadoras e os índices de sobrevivência empresarial dos 
municípios gaúchos, no entanto, ao correlacionar a existência de incubadora com a quantidade de 
empresas constituídas, constatou-se uma correlação positiva forte, visto que as cidades que possuem 
incubadoras constituíram um maior número de empresas no período. 

Quanto ao teste de hipótese realizado para comparar os índices de sobrevivência nos municípios com 
incubadoras e sem incubadoras, constatou-se que as médias dos índices são semelhantes, sendo estes 
aproximadamente 75%, o que complementa o resultado da correlação e pode ser justificado pelo fato das 
incubadoras atenderem a um nicho mercadológico específico, enquanto a pesquisa de sobrevivência 
envolve índices gerais. 

Das limitações encontradas na realização desta pesquisa, pode-se mencionar o fato de que o 
relatório de sobrevivência do SEBRAE, utilizado neste estudo, apresenta apenas dados de empresas de 
dois anos, além de que abrange todos os setores da economia, sendo que neste caso não se constatou 
relação direta. Porém, para futuros estudos, recomenda-se aumentar o período de existência das empresas, 
visto que a graduação de empresas em incubadoras é em média de 2 a 4 anos, e delimitar o estudo para os 
setores específicos foco das incubadoras.  
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INTRODUÇÃO 

 
A educação sempre foi vista como a responsável pela formação dos cidadãos de um país ou estado. 

Essa educação pode ser interpretada como aquela passada de gerações em gerações ou a 
institucionalizada, transmitida pelas instituições educacionais. O que chama atenção é que muitas pessoas 
não percebem o que está por trás dos conteúdos e provas aplicadas diariamente em várias escolas. O 
diretor de escola, ou gestor, é uma figura importante no processo educacional, uma vez que organiza, 
sistematiza e orienta seus pares a fim de que se chegue a um resultado positivo no final de cada ano letivo: 
a aprovação de seus alunos, o alcance de metas determinadas pelo sistema educacional e um grupo de 
docentes coeso e sem conflitos.  

Sendo assim, profissionalizar a gestão escolar é uma das principais ferramentas para 
instrumentalizar e flexibilizar a aplicação de recurso dentro das escolas, sem abandonar a gestão 
pedagógica, em que na visão de Moreira (2001, p. 24) tem se que conhecer as diferentes técnicas a serviço 
da administração escolar para enriquecer os processos de decisão a serem tomados de acordo com o 
cenário que se apresenta. 

Diante da importância da capacitação do gestor escolar, este estudo traz como problema de 
pesquisa: Quais conceitos da Gestão Pública estão presentes na percepção e atuação de diretores de 
escolas estaduais de ensino médio do município de Santana do Livramento? Com o intuito de ajudar a 
responder a pergunta de pesquisa tem-se o seguinte objetivo geral: verificar os conceitos da Gestão Pública 
presentes na percepção e atuação de diretores da Escola Estadual de Ensino Médio General José Antônio 
Flores da Cunha do município de Santana do Livramento. Sendo que a justificativa deste estudo recaiu no 
fato de que há uma preocupação da socedade com a qualidade das escolas públicas no país e observar 
uma escola estuadual do municípío de Santana do Livramento pode trazer contribuições reais para a rede 
de ensino, bem como este estudo poderá servir de base para as ações desenvolvidas na escola estudada. 

 
METODOLOGIA 
 

Este estudo possui um caráter exploratório-descritivo, sendo que para Marconi e Lakatos (2003, 
p.188), estudos exploratório-descritivos servem para a descrição completa da observação do participante. 
Entendida aqui como fundamental para a compreensão do assunto a ser trabalhado, ou seja, a percepção e 
verificação dos conceitos da Gestão Pública nas escolas de ensino médio do município de Santana do 
Livramento.  

A coleta dos dados primários foi realizada por meio de entrevistas, e por sua vez as entrevistas 
basearam-se em perguntas abertas que foram guiadas a fim de obter respostas o mais próximo da 
realidade. Para Marconi e Lakatos (2003), a coleta de dados é uma etapa da pesquisa em que se inicia a 
aplicação dos instrumentos que foram previamente pensados e elaborados e do uso de técnicas que foram 
escolhidas como ideais para a pesquisa, com o objetivo de coletar os dados necessários. Ressalta-se, 
então, que a entrevista não se resume a uma simples conversa, é uma conversa orientada para recolher 
dados para a pesquisa.Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002), é desenvolvida com materiais já elaborados para 
aprofundamento do assunto, neste caso o pesquisador faz uso de livros, artigos, dissertações, teses e 
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documentos encontrados na organização estudada. O processo de análise de dados, segundo Gil (2002), 
tem o objetivo de organizá-los de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 
previamente proposto para investigação. Segundo esse mesmo autor a interpretação procura o sentido mais 
amplo das respostas que é feito através da interpretação e ligação dos conhecimentos obtidos 
anteriormente. Para este estudo, utilizou-se da Análise de Conteúdo, que para Bardin (1977, p. 42), é 
conjunto de técnicas voltadas à análise do discurso dos indivíduos participantes da uma pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os usuários da escola (alunos e famílias) nem sempre conseguem vislumbrar a complexidade de 
uma estrutura que é responsável pela formação pedagógica de pessoas e, ao mesmo tempo, pela gerência 
de verbas e recursos voltados para a satisfação e garantia da qualidade de ensino dos próprios usuários. 

Sendo assim, com relação à educação nacional e o conceito de gestão pública, a maioria dos 
entrevistados afirma que o país vem sofrendo um processo de modificação social e cultural que acarreta 
mudanças no aspecto educacional também. Desta forma é exigido dos diretores de escola o conhecimento 
de alguns conceitos e legislações que atendam as demandas do âmbito educacional. 

Para Azevedo (2010) há uma necessidade de apropriar e responsabilizar os técnicos e os 
educadores para assegurar as funções da escola, fazendo com que o gestor escolar calque suas ações 
sobre a base legal disponível e calcule os impactos resultantes da falta de cuidado ou comprometimento 
com os processos administrativos que envolvem a educação como um todo. 

Teixeira e Malini (2012) abordam sobre a especialização do gestor escolar trazendo à tona que ele 
não precisar ser especialista no ensino ou disciplinas, mas sim “orquestrado”, via formação, para o 
adequado entendimento da política escolar. 

Nesta perspectiva, faz-se importante estimular a formação continuada dos gestores escolares, haja 
vista que eles estão “na linha de frente” no que tange a administração de recursos e verbas, além do 
pedagógico, dentro do espaço escolar. Portanto, conhecer e dominar os conceitos de Gestão Pública 
voltadas a educação oferecem subsídios para garantir a qualidade de ensino no estado e no país. 
 
CONCLUSÕES 
 

A conclusão deste trabalho onde o objetivo era verificar os conceitos de Gestão Pública na atuação 
de diretores de escola foi alcançado. Por meio do levantamento de dados primários e secundários, foi 
possível investigar e constatar o nível de percepção e aplicação dos mesmos (professores) na atuação do 
gestor escolar e verificar de que forma o grupo de docentes percebe se as atribuições e funções do diretor 
obedecem aos princípios legais determinados pelas legislações vigentes.  
 A análise das respostas do questionário trouxe à tona, que os conceitos de Gestão Pública estão 
presentes nas escolas. Por ser uma terminologia recente, porém não desconhecida dos gestores, acaba 
sendo interpretada de forma equivocada, como administração escolar, e exigindo esforços de todos e todas 
que fazem parte da educação.  

Os programas de formação continuada e de capacitação para gestores, já sinaliza que o 
cumprimento destes conceitos é uma preocupação. Espaços de dialogo e escuta com todos os segmentos e 
colegiados também surgem como um recurso a mais na práxis pedagógica. Compartilhando e não deixando 
sozinho o gestor ou a equipe gestora. 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo agricultura familiar passou a ser discutido em meados da década de 1990, a partir do 
reconhecimento acadêmico da categorial social, da pressão dos movimentos sociais e do próprio estado, 
através de políticas específicas (SCHNEIDER, 2003). Embora o termo agricultura familiar tenha surgido 
tardiamente, historicamente ela se fez presente no meio rural brasileiro.  

A agricultura familiar representa uma forma de produção e trabalho que possui autonomia em suas 
decisões sobre onde alocar os fatores de produção, especialmente se confrontada com o contexto social e 
econômico em que está inserida (GAZOLLA, 2004). Ela se caracteriza ainda pela capacidade de se adaptar 
e de disputar um lugar em face das transformações do mundo rural e das economias contemporâneas.  

No entanto, a agricultura familiar enfrenta dificuldades no acesso aos mercados. Como forma de 
driblar estes entraves, Carneiro e Maluf (2003) chamam a atenção para a valorização dos produtos com 
atributos diferenciados de qualidade, os quais criam oportunidades de mercado, muitas das quais 
acessíveis aos agricultores familiares. 

Neste sentido, tratando da metade sul do Rio Grande do Sul, pode-se proferir que a região é 
composta por áreas rurais com diversa exploração de suas terras, sendo parte delas utilizada para 
agricultura e pecuária familiar e outra parte para o desenvolvimento do agronegócio. Na região existem 
pequenos, médios e grandes estabelecimentos rurais (PEREIRA, 2014). No entanto, é a partir da década de 
1990 com criação dos assentamentos rurais que se pode perceber uma “nova” identidade, marcada pela 
presença da agricultura familiar. Na região, agricultura familiar historicamente esteve atrelada a pecuária, 
ganhando notoriedade a partir da introdução dos assentamentos rurais da reforma agrícola e com as 
políticas públicas específicas para a categoria social (TROIAN; BREITENBACH, 2016). 

Para tanto, o objetivo do presente estudo é identificar os mercados acessados pelos agricultores 
familiares de Santana do Livramento/RS. Assim, buscou-se analisar os canais utilizados pelos agricultores, 
assentados e não assentados, para a comercialização dos produtos agrícolas.  
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, a partir de uma amostra intencional. A 
pesquisa qualitativa ressalta a natureza socialmente construída da veracidade, a estreita relação entre a 
pesquisa e o pesquisador e a restrição situacional que influencia a pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

A técnica de coleta de dados foi a entrevista mediante o uso de um roteiro semiestruturado. 
Segundo Yin (2005), a entrevista semiestruturada é uma das mais importantes fontes de investigação, que 
segue uma linha de pesquisa de forma espontânea e não tendenciosa. Foram realizadas entrevistas com os 
agricultores familiares assentados e não assentados. Entrevistou-se seis agricultores familiares do 
município de Santana do Livramento, sendo três pertencentes a agricultura familiar assentada e outros três 
da agricultura familiar não assentada. Também foi entrevistado um agente de desenvolvimento, técnico da 
Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos em Áreas de Reforma Agrária (COPTEC). 

Os agricultores assentados foram entrevistados em suas propriedades. As entrevistas foram 

realizadas conforme indicação de outros agricultores assentados, vizinhos e conhecidos. Já as entrevistas 

com os agricultores não assentados, duas delas foram realizadas na residência dos agricultores e a terceira 
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ocorreu na Feira Municipal1. As entrevistas foram realizadas na segunda quinzena de maio de 2017, e 

tiveram duração média de quarenta minutos. Elas foram gravadas e transcritas. Para a análise dos dados 

usou-se os discursos dos agricultores, a partir de uma aproximação de Bardin (2009). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No município de Santana do Livramento a agricultura familiar está presente e se representa através 
de assentados e não assentados. Assim, a pesquisa buscou entrevistar ambos os grupos que compõem a 
categoria social. Dos seis entrevistados, três são do sexo feminino e três do sexo masculino, sendo três não 
assentados e três assentados; a faixa etária é bastante variável, indo de 24 anos há 62 anos de idade. Em 
relação ao grau de escolaridade percebe-se que em ambos os grupos os agricultores estudaram no máximo 
até a oitava série, encontrando-se assim assentados que frequentaram a escola somente até completar a 
segunda série. Já com relação a área de terra disponível, entre os assentados a média de área é de 27 
hectares e entre os não assentados a média é de 14 ha, tendo um dos entrevistados apenas dois hectares. 

Entre os entrevistados, os agricultores assentados localizam-se entre 35 a 47 quilômetros de 
distância da sede do município. Assim, os mesmos relatam possuir dificuldades de logística para transportar 
os produtos agrícolas, tornando mais elevado o custo da produção. Já os agricultores não assentados têm 
suas áreas de terra em média a 14 Km do perímetro urbano, facilitando a comercialização da produção. Por 
outro lado, os agricultores assentados possuem áreas maiores de terra, quando comparados aos 
agricultores familiares não assentados. 

A prática agrícola varia entre os agricultores entrevistados. Os assentados relatam que a prática 
agrícola está atrelada ao recebimento do lote de terra, variando entre cinco a vinte anos. Os agricultores 
não assentados mencionam que a agricultura sempre se fez presente, ou seja, eles estão vinculados e 
trabalham na agricultura desde muito jovens, junto com os seus familiares. No que tange a produção 
agrícola, percebe-se que os agricultores familiares, assentados ou não, possuem um leque diversificado de 
produtos agrícolas. 
 

“Na parte da agroindústria, eu produzo: doce de leite, ambrosia e rapadura de leite. Na parte da 
agricultura, hortaliças, e hortifrútis, de várias qualidades, por exemplo, couve, alface, tudo depende da 
época e das safras. Vamos plantando o que está dando, e sabemos que dá para se vender fácil” 
(Agricultor familiar não assentado). 
 

Independentemente de ser ou não assentado, os agricultores familiares se caracterizam pela 
relação de parentesco, pela posse e gestão da propriedade ao mesmo tempo em são responsáveis pelos 
cultivos e criações. Além disso, uma das principais características do segmento social é a diversidade de 
cultivos e criações desenvolvidas. Neste sentido, no quadro 01 abaixo é possível verificar as atividades 
agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares entrevistados. 

 

Quadro 01 – Produção e comercialização na agricultura familiar de Santana do 
Livramento/RS 

 Produção  Comercialização Mercados 
Não 
Assentados 

Alface, couve, tempero verde, espinafre, 
rúcula, batata doce, frutas diversas, doce 
de leite, ambrosia, rapadura. 

Varia entre toda a 
produção e dois 
terços do que é 
produzido.  

Feira Municipal, 
Supermercados, Escolas, 
Creches, Residências 
particulares. 

Assentados Hortaliças, legumes, mel, leite e ovos. Mel e leite 
(comercialização), 
Hortaliças um terço 
para comercialização. 

Vizinhos, Familiares, 
Policiais, Colegas da 
Associação Santanense de 
Apicultores (ASA). 

Fonte: Elaborado própria com base na pesquisa de campo. 

 
A produção e a comercialização desenvolvida pelos agricultores familiares são variadas, conforme é 

possível verificar no quadro 02. Com relação aos mercados acessados, corrobora-se com Wilkinson (2008) 
que entre as formas da agricultura familiar é possível identificar a venda direta, a intermediação via atraves-
sador, a integração e também as compras por parte do poder público. Entre os mercados acessados pelos 

                                                 
1 Feira Municipal foi o termo utilizado pelos agricultores entrevistados para identificar a feira realizada na Praça General Osório, 
semanalmente. 
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agricultores entrevistados está basicamente as cadeias curtas, por meio das feiras, da venda nos progra-
mas institucionais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para as escolas e creches e 
ainda direto para os consumidores, venda porta a porta. A diferença entre assentados e não assentados 
está na distância física entre produtor e consumidor e na frequência das transações. Ou seja, os assenta-
dos comercializam para familiares e vizinhos. 
 

“Não existe dificuldade para vender, porem existem coisas que atrapalham às vezes, por exemplo, a 
distância até a cidade é uma delas, porque a verdura para vender é mais complicada, por ser longe da 
cidade, não compensa daí tem que levar mais coisa que dure bastante tempo, porque a alface mesmo, 
se caso levar daqui que fica trinta e cinco quilômetros até Livramento, ela já chega lá murcha, e vender 
produto assim não vale a pena” (Agricultor familiar assentado). 

 
A fala do entrevistado destaca que a principal barreira para os agricultores não assentados não é de 

acesso aos mercados, mas de infraestrutura. A distância dos assentamentos do perímetro urbano, 
associado as condições de trafegabilidade dificultam a comercialização. 
 
CONCLUSÕES 
 

A agricultura familiar no município de Santana do Livramento, mesmo que sempre se tenha feito 
presente, ganhou notoriedade a partir da década de 1990 com a criação dos assentamentos rurais. A partir 
dos assentamentos rurais, com um número significativo de agricultores familiares produzindo e 
comercializando no município e com políticas específicas, ela passa a fazer parte da dinâmica econômica e 
social do município com mais afinco.  

Percebe-se que entre os agricultores estudados a produção agrícola desenvolvida é basicamente a 
mesma. Com relação aos canais de comercialização dos agricultores familiares assentados e não 
assentados do município foi possível identificar que os entrevistados acessam distintos mercados. Apesar 
da produção agrícola ser praticamente a mesma, os canais de comercialização variam conforme a 
localização das unidades produtivas. Os assentados mais afastados do perímetro urbano e com dificuldades 
de infraestrutura comercializam localmente e, os agricultores familiares não assentados por situarem-se 
próximos ao centro do município acessam a Feira Municipal e as compras institucionais. 
 Por fim, acredita-se que para que o processo de desenvolvimento rural seja efetivo deve-se investir 
em ações simples, como a melhoria da infraestrutura, viabilizando o acesso dos agricultores familiares aos 
mercados existentes, como as compras institucionais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por exemplo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O crescimento econômico, que emergiu em 1800 na França e no Reino Unido, é considerado um 
fenômeno atual. Conforme Aghion e Howitt (2009), a forma comumente utilizada para avaliar o crescimento 
econômico de um país é através da taxa de crescimento do seu PIB (Produto Interno Bruto). Porém, foi só a partir 
de 1820 que o crescimento passou a ser um processo mais dinâmico, no qual a renda cresceu em proporções 
maiores que a população (MADDISON, 2001). 
 Aghion e Howitt (2009) apontam que o crescimento não contribui apenas para o aumento da renda dos 
países, mas também para a redução da pobreza e aumento do bem-estar da população. Além disso, a 
divergência de renda tem consequências diretas no processo de desenvolvimento e crescimento das regiões, 
bem como das relações econômicas mantidas entre e da atuação de políticas públicas neste campo (FREITAS, 
2010).     
 Além disso, sabe-se das disparidades existentes com relação a renda no meio urbano e rural. Neste 
último, as diferenças são ainda mais acentuadas. Alguns estudos já demonstraram que a pobreza rural tem suas 
especificidades, em que o grau de vulnerabilidade das famílias pobres rurais tende a ser maior tanto pelo critério 
da renda, quanto pela dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde e saneamento, por exemplo. 
(BATISTA; NEDER, 2014). 
 Sabendo disso o presente estudo tem por objetivo maximizar a renda per capita urbana e rural levando 
em consideração a expectativa dos anos de estudo do meio urbano e rural. Buscando conhecer em que medida o 
aumento do investimento em educação da área urbana ou rural irá ser mais viável para maximização da renda. 
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste estudo para atingir o objetivo proposto é a Programação Linear (PL). De 
maneira sucinta, a PL busca encontrar a melhor solução para problemas que tenham seus modelos 
representados por expressões lineares. A sua grande aplicabilidade deve-se a linearidade do modelo. O principal 
intuito de um pesquisador em utilizar a PL versa na maximização ou minimização de uma função linear, a qual é 
denominada de Função Objetivo. Ainda é necessário respeitar um sistema linear de igualdades ou desigualdades, 
que ganham o nome de Restrições do Modelo. Tais restrições são as condições que buscam delimitar as 
variáveis de decisão bem como a relação das mesmas para que possam assumir valores factíveis.  A melhor 
solução viável, ou seja, aquela que maximiza ou minimiza a função objetivo, denomina-se Solução Ótima 
(MARINS, 2011). 

A função objetivo aqui utilizada tem como propósito maximizar a renda urbana e rural das cinco grandes 
regiões brasileiras dadas as restrições que foram impostas, as quais são a expectativa dos anos de estudo para 
as duas áreas, urbana e rural, a qual servirá como proxy para mensurar o capital humano abordado no presente 
trabalho.  
 As regiões receberam as seguintes nomenclaturas no modelo: Sul (SU), Sudeste (SD), Centro-Oeste 
(CO), Nordeste (ND) e Norte (NO). O termo “U“ acrescido antes das siglas das regiões refere-se à renda per 
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capita urbana e o termo “R“ corresponde à renda per capita rural. 
 Os coeficientes apresentados na função objetivo, expressos na eq. (1), correspondem à renda per capita 
urbana e rural de cada grande região e as restrições, representadas pelas equações (2), (3), (4), (5), (6) e (7), 
trazem as expectativas de anos de estudo nas duas áreas.  
 
                   MAX 957.83USU+605.106RSU+856.88USD+445.507RSD+848.13UCO+525.012 
                                   RCO+570.72UND+196.708RND+667.15UNO+226.728RNO                                     (1)                                                              
 
                                                                      USU+RSU<=20.16;                                                                   (2) 
                                                                      USD+RSD<=18.49;                                                                   (3) 
                                                                      UCO+RCO<=18.64;                                                                  (4) 
                                                                      UND+RND<=18.04;                                                                   (5) 
                                                                      UNO+RNO<=17.00;                                                                  (6) 
                                                        RSU+RSD+RCO+RND+RNO>=43.44                                                    (7) 
 

 Os dados utilizados correspondem às cinco grandes regiões brasileiras. As variáveis utilizadas são renda 
per capita urbana e rural e a expectativa de anos de estudos também urbana e rural. Os dados foram obtidos 
junto Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD), para o ano de 2010. O software utilizado para realização do 
presente estudo foi o LINDO 6.1. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   
 Ao analisar os dados correspondentes das rendas per capitas urbanas e rurais das cinco grandes regiões 
brasileiras é possível observar diferenças entre as duas áreas como pode ser evidenciado na Tabela 1, nas duas 
primeiras colunas. 
 

Tabela 1 – Renda per capita1 urbana e rural das cinco regiões brasileiras, 2010 
Região Renda Per 

Capita Urbana 
Renda Per Capita 

Rural 
Expectativa de anos 
de estudo Urbanos 

Expectativa de anos 
de estudo Rural 

Região Sul R$ 957.83 R$ 605.10 10.29 9.87 

Região Sudeste R$ 856.88 R$ 445.50 9.65 8.84 

Região Centro-oeste R$ 848.13 R$ 525.01 9.88 8.75 

Região Nordeste R$ 570.72  R$ 196.70 9.54 8.49 

Região Norte R$ 667.15 R$ 226.72 9.52 7.47 

    Fonte: elaboração própria com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 

 
 Como pode ser observado, a Região Sul, composta pelos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, apresenta o maior nível de renda per capita tanto urbana quanto rural. Contrariamente à Região 
Nordeste que apresenta os menores níveis de renda per capita nas duas áreas, urbana e rural. 

Ao avaliar a expectativa da educação também é possível perceber tal situação, conforme as duas últimas 
colunas da tabela 1. É possível perceber que as regiões que apresentam menores expectativas de anos de 
estudo são as mesmas que possuem menores níveis de renda per capita, tanto na área urbana quanto na rural 
(como é o caso da Região Norte do país). Tais resultados vêm ao encontro da teoria do crescimento endógeno, a 
qual preconiza que maiores níveis de capital humano afetaram positivamente os níveis de renda. 
 Os resultados obtidos através da programação linear também vão ao encontro da teoria proposta no 
presente estudo, os mesmos estão os apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Resultados que maximizam a renda urbana e rural nas grandes regiões brasileiras em 2010 
 Valor da Função Objetivo: 57728.73 

Variável Valor Custo Reduzido 

USU 0.000000 21.288008 

RSU 20.160000 0.000000 

USD 18.490000 0.000000 

RSD 0.000000 37.361004 

                                                 
1 Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total 
desses indivíduos. Valores em reais 01/agosto de 2010. 
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UCO 0.000000 50.894028 

RCO 18.639999 0.000000 

UND 13.394485 0.000000 

RND 4.645514 0.000000 

UNO 17.000000 0.000000 

RNO 0.000000 66.409996 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do LINDO 6.1 

 
Através dos resultados obtidos, é possível verificar que na Região Sul o investimento em educação na 

área rural irá contribuir mais para a maximização da renda do que o investimento em educação para a área 
urbana. Tal situação, inviabilizaria o investimento, pois acarretaria uma redução na renda de R$ 21.28 reais. 
Como já mencionado, a Região Sul possui a maior renda per capita rural.  
   Diferentemente da Região Sul, a Região Sudeste aponta para outro cenário. Neste caso, a maximização 
da renda se daria através do maior investimento nas áreas urbanas desta região. Os dados do estado de São 
Paulo, que possui a segunda maior renda per capita urbana, demonstram que um maior investimento em 
educação na área urbana irá ser mais viável que na zona rural. 
 Os resultados para Região Centro-Oeste convergem para os resultados obtidos na Região Sul. Na 
Região Centro-Oeste, o investimento em educação urbana acaba por acarretar uma diminuição na renda per 
capita de R$ 50.89, o que a torna menos viável que em áreas rurais, sendo que um investimento em educação irá 
contribuir para o aumento de R$ 18.63 reais na renda per capita.  
 A Região Nordeste do Brasil é caracteriza por possuir baixos níveis de renda bem como baixos níveis de 
educação, sendo que possui a menor renda per capita urbana e também rural. Dessa forma, a solução ótima para 
maximização da renda para essa região aponta que deve haver investimento em educação em ambas as áreas, 
tanto urbana quanto rural. 
  A Região Norte apresentou a maior “perda” de renda caso ocorra um aumento no investimento em 
educação na área rural. Isso se deve ao fato de tal região possuir a segunda menor renda per capita rural, mas 
também o menor nível de expectativa de anos de estudo, ou seja, deve haver muito mais investimento na área 
rural para que se possa alcançar no mínimo os níveis educacionais da área urbana. 
 
CONCLUSÕES 
 

O presente estudo teve por objetivo maximizar a renda urbana e rural das cinco grandes regiões 
brasileiras, dada a expectativa de anos de estudo dos indivíduos de cada região. A teoria de crescimento 
endógeno define que o capital humano (no estudo mensurado como educação), é de extrema importância para 
que o processo de crescimento econômico, caso haja um aumento da renda per capita ocorra de forma 
sustentada. Assim, através da utilização da programação linear foi possível criar um modelo onde a maximização 
da renda se daria através das restrições impostas pela expectativa de anos de estudo.  
 Os resultados apontaram que nas regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste o investimento em educação na 
área rural irá ser mais viável para a maximização da renda do que o investimento em educação na zona urbana. 
Tal resultado é evidenciado, pois nas regiões Sul e Centro-Oeste a renda rural é maior, principalmente pelos 
estados que compõem as mesmas possuírem maior relevância no cenário agrícola do país. 
 Em contrapartida, as demais regiões onde a grande parte da renda provém da indústria e serviços como 
é o caso da Região Sudeste e Norte, os resultados apontam que a situação ótima, ou seja, corroborando para 
maximização da renda com investimento nas áreas urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

O processo histórico de formação econômica do estado do Rio Grande do Sul está fortemente 
relacionado com a atividade pecuária. Antes mesmo do território rio-grandense pertencer a Portugal, e 
posteriormente ao Brasil, a pecuária bovina era um elemento presente nas civilizações Jesuítas. O gado se 
espalhou pelo campo e sem a interferência de predadores, sem barreiras a sua mobilidade, com 
abundância de pasto e água, reproduziu-se rapidamente (PESAVENTO, 1985; ALBORNOZ, 2000). 

A fartura de gado na região atraiu os interesses comerciais das coroas ibéricas, principalmente após o 
ciclo do ouro no Brasil que impulsionou a demanda por gado. As disputas entre Portugal e Espanha pelo 
controle da riqueza em gado que existia na região determinaram o processo de ocupação rio-grandense, 
bem como a dinâmica de sua principal atividade econômica até o século XX, a pecuária (PESAVENTO, 
1985; FURTADO, 2007). 

Nesse contexto de disputas territoriais das coroas ibéricas, o território que corresponde atualmente ao 
município de Santana do Livramento começou a receber os primeiros imigrantes portugueses no início do 
século XIX. Em 1811 o exército português conquista de fato o território do atual município, iniciando a 
distribuição de sesmarias (SHÄFER, 1993; ALBORNOZ, 2000; MONTEBLANCO, 2013).  

Desde o princípio da formação econômica e social de Santana do Livramento, a pecuária se 
desenvolve como uma importante estrutura econômica, que se mantem presente ao longo da história. A 
atividade pecuária se modificou com o passar do tempo, em alguns momentos figurando com maior ou 
menor importância no cenário econômico da cidade, mas sempre se relacionando com os demais setores 
da economia. Destarte, partindo da relação existente entre a pecuária e a economia de Santana do 
Livramento o presente estudo tem como objetivo analisar como se deu a formação econômica do município 
partido da pecuária como elemento estrutural de análise. 
 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na presente pesquisa foi o método histórico-estruturalista, apoiando-se na 
obra de Celso Furtado (1972). Segundo Gil (2008, p. 19) “o termo estruturalismo é utilizado para designar 
correntes de pensamento que recorrem à noção de estrutura para explicar a realidade em todos os seus 
níveis”. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 111) “o método parte da investigação de um fenômeno concreto, 
eleva-se a seguir ao nível do abstrato, por intermédio da constituição de um modelo que represente o objeto 
de estudo retomando por fim ao concreto”, e então apresenta-se “como uma realidade estruturada e 
relacionada com a experiência do sujeito social”. 

Quando se utiliza o método estruturalista, “não se analisa mais os elementos em si, mas as relações 
que entre eles ocorrem, pois somente estas são constantes, ao passo que os elementos podem variar. 
Dessa forma, não existem fatos isolados passíveis de reconhecimento, pois a verdadeira significação 
resulta da relação entre eles”. (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 111; HOFF, 2014). 
 
A IMPORTÂNCIA DA PECUÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

De acordo com Furtado (2007) a atividade pecuária está presente na região sul desde o início de sua 
ocupação. Os primeiros europeus a se fixarem na região foram os padres jesuítas espanhóis, eles fundaram 
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as reduções de Tape, trouxeram os índios guaranis, além de serem os responsáveis pela introdução do 
gado na região (PESAVENTO, 1985; ALBORNOZ, 2000; MONTEBLANCO, 2013). As missões eram parte 
do sistema colonial espanhol, que se utilizavam de agrupamentos indígenas sob os preceitos cristãos para a 
ocupação do território. Através dos jesuítas, com o intuito de armazenar o gado, surgiram às primeiras 
estâncias (MONTEBLANCO, 2013). 

Os jesuítas tiveram que abandonar as reduções de Tape, expulsos por bandeirantes que as invadiam 
constantemente em busca de metais preciosos e índios para escravizar (PESAVENTO, 1985). Na fuga ficou 
o gado bovino (ALBORNOZ, 2000). “Este gado, solto, dispondo de condições de mobilidade, sem a 
interferência de predadores, se difundiu instintivamente para o sul, onde encontrou abundância de água e 
pasto, reproduzindo-se rapidamente (...) [ocupando o] espaço correspondente a atual Santana do 
Livramento” (MONTEBLANCO, 2013, p. 83). 

Anos depois do abandono do gado o número de animais entre equinos e bovinos chegou a 
aproximadamente 48 milhões de cabeças. A reserva de gado que havia se desenvolvido na região 
despertou o interesse de diversos atores que ali estavam inseridos, como os índios não aldeados, 
castelhanos aventureiros, portugueses, índios cristãos remanescentes das missões de Tape e mestiços. A 
interação entre os povos, proporcionou um ambiente propício para as trocas econômicas tendo o couro 
como principal produto da pecuária (PESAVENTO, 1985; ALBORNOZ, 2000; MONTEBLANCO, 2013). 

A economia pecuária do Rio Grande do Sul, gado para consumo e transporte, passou a ter valor 
comercial a partir do século XVIII, decorrente da expansão da atividade mineradora no Brasil (FURTADO, 
2007). Alguns tropeiros que haviam ganho com o comércio do gado caçado passaram a reinvestir seus 
lucros na criação. A coroa portuguesa vendo uma oportunidade para garantir a posse do gado e da faixa de 
terras entre laguna e Sacramento começou a distribuir sesmarias para tropeiros e militares (PESAVENTO, 
1985). Os estancieiros que haviam ganho sesmarias e gado fizeram dessa uma atividade quase exclusiva 
na região, determinando o surgimento da chamada Metade Sul, com baixa diversificação produtiva, grandes 
latifúndios, grandes rebanhos e baixo desenvolvimento.  

Os constantes conflitos na região e a necessidade de manter a posse das novas terras ensejou o 
surgimento de uma elite militar. Os militares tornaram-se estancieiros e fizeram de suas estâncias 
verdadeiras células militares, com tropas compostas de peões e escravos (MURADÁS, 2008). Em 1858 o 
rebanho de Santana do Livramento possuía 150 mil cabeças de gado bovino, existiam 126 criadores. 
“Desses apenas seis eram grandes criadores e possuíam mais de 4.000 cabeças de gado, 85 criadores 
tinham até 1.000 animais, pequenos produtores, 35 criadores possuíam entre 1.000 e 4.000 cabeças, 
criadores médios (CHRISTILLINO, 2009, p. 3).  

A economia de Santana do Livramento alterou-se no decorrer do século XX, a localização geográfica 
da cidade colaborou para que o comércio prosperasse. Por estar no meio do caminho entre as mercadorias 
do norte rio-grandense e o Porto de Montevideo, ligado a todo o mundo, tornou-se um entreposto comercial 
(CAGGIANI, 1991).  No começo do século, atraídas pelo rebanho do município e região, além da facilidade 
de escoar a produção pelo porto de Montevideo através da linha férrea uruguaia, começaram a se instalar 
as primeiras charqueadas no município. Em 1911 Santana do Livramento possuía cinco charqueadas, 
tornando-se o segundo maior centro de abate do estado (150.799 cabeças de gado no ano), atrás de Bagé. 
O impacto desses empreendimentos foi sentido na economia do município, as rendas municipais passaram 
de 119 contos de réis, em 1902, para 190 contos em 1905 (SHÄFFER, 1993; ALBORNOZ, 2000).  

Na década de 1930 a maior expressão industrial do município era o frigorífico Armour, responsável 
por 83% da produção industrial e empregava 85% dos industriários do município (2.360 operários). Outra 
indústria de destaque relacionada à atividade pecuária foi a lanífera. Uma das características produtivas de 
Santana do Livramento sempre foi a produção ovina em paralelo a bovinocultura. Assim, ao mesmo tempo 
que se instalavam as charqueadas, começou a funcionar, no ano de 1908, em Santana do Livramento o 
Lanifício Albornoz (SHÄFFER, 1993).  

O aumento da renda gerada pela atividade industrial refletiu na melhoria da infraestrutura urbana, a 
exemplo: inauguração da Santa Casa de Misericórdia em 1903; em 1905 o serviço telefônico; em 1906 a 
geração de luz elétrica; o saneamento público, em 1918; em 1919 primeiro poço de água potável; em 1931 
se passou a ter água encanada e esgoto; transporte aéreo entre Santana do Livramento e Porto Alegre, 
inaugurado em 1932, (ALBORNOZ, 2000). Neste período, o município possuía infraestrutura e serviços que 
poucos outros municípios tinham no país.  

As indústrias existentes podem ser divididas entre as relacionadas diretamente com a atividade 
pecuária e as que se beneficiaram com a renda gerada por elas. Segundo Shäffer (1993, p. 49) Santana do 
Livramento, em 1940, “situava-se como o terceiro parque industrial gaúcho. Contava com quatro frigoríficos, 
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três torrefações de café, 11 charqueadas e uma cervejaria de expressão regional, de um conjunto de 
aproximadamente 50 estabelecimentos industriais, que empregavam cerca de 3 mil operários”. 

Na década de 1970, com a expansão do plantio de lavouras modernas em nível nacional, 
principalmente a da soja, a agricultura começa a ganhar espaço em Santana do Livramento 
(MONTEBLANCO, 2013). Transformando as estâncias da região, caracterizadas por grandes latifúndios, 
com a introdução da cultura do arroz, soja e chegada das empresas vinícolas. No entanto, a pecuária 
continuou sendo a atividade econômica predominante. 

 A introdução dos assentamentos na região, na década de 1990, destacaram a representatividade da 
agricultura familiar na região, modificaram a base produtiva e deram nova dinâmica à estrutura agrária 
(TROIAN; BREITENBACH, 2016). Santana do Livramento é o município da região da campanha que mais 
recebeu assentamentos da “reforma agrária”, foram criados 30 assentamentos no município entre 1992 e 
2008, nos quais vivem 936 famílias (MONTEBLANCO, 2013). A principal atividade geradora de renda nos 
assentamentos tem sido a pecuária leiteira, que é desenvolvida em sua maioria aproveitando as pastagens 
naturais da campanha, com poucas suplementações de pastagens plantadas, além da prática da silagem.  
 
CONCLUSÕES 

No contexto de conflitos, grandes propriedades, elite militar e baixa diversificação produtiva, surge 

Santana do Livramento. A primeira atividade econômica desenvolvida no território do município, ainda no 

período das estâncias missioneiras, foi a criação de gado bovino, ovino e equino.  

O município prosperava no comércio e na pecuária, nos primeiros anos do século XX, além de possuir 

grandes rebanhos e facilidade de escoamento da produção. Neste cenário originam-se as charqueadas, 

frigoríficos e lanifícios, que industrializavam a matéria prima proveniente da pecuária. O cenário externo 

possibilitou a expansão das atividades decorrentes da elevação da demanda mundial, principalmente por 

carne impactando a economia local, capitalizando os demais setores da economia, principalmente o 

comércio e a pecuária. O aumento da renda municipal também possibilitou o surgimento de outras 

indústrias de menor porte, que visavam abastecer o mercado local, a exemplo da cervejaria Gazapina, bem 

como foi responsável pelas melhorias na infraestrutura municipal.   

Na segunda metade do século XX, a diversificação da produção ficou limitada ao cultivo de algumas 

lavouras agrícolas, principalmente o arroz, a soja e a uva. Se aproveitando de incentivos governamentais na 

forma de créditos subsidiados para a agricultura. Porém, por mais que a agricultura tenha se desenvolvido 

nos últimos anos, ela ainda é insignificante em relação a área que ocupa frente à pecuária.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho procura analisar os acordos internacionais e identificar os resultados alcançados, no 
que se refere a obtenção do benefício da aposentaria somando o tempo de contribuição previdenciária no 
Brasil e no Uruguai, através da cooperação entre o Banco de Previsión Social, (BPS), da Republica Oriental 
do Uruguai e o Instituto Nacional do Seguro Social, (INSS) do Brasil, efetivada através da Resolução nº 
67/2009 do INSS, originada no Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, 
firmado em 17 de dezembro de 1997 na cidade de Montevidéu. O MERCOSUL trouxe um foco multilateral 
para as relações internacionais dos países pertencentes ao Bloco, mas com o advento da Nova Agenda 
para Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço, Uruguai e Brasil retomaram os esforços de estabelecer 
uma forte integração bilateral entre estes países. 

No que tange aos benefícios previdenciários previstos nos tratados no âmbito do MERCOSUL em sua 
gênese encontra-se o Tratado de Amizade, celebrado na década de 1970, em Rivera, entre os dois países 
supracitados. Este tratado é um marco nas relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai e neste caso 
específico, serviu de base para a elaboração do acordo assinado em 27 de janeiro de 1977, em Montevidéu, 
que estabeleceu normas para regular as relações entre os dois países em matéria previdenciária, acordo 
este posteriormente derrogado pelo já citado Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL¹. 

Os acordos entre governos, neste âmbito, têm como objetivo maior melhorar a vida dos cidadãos, 
atender suas demandas, suprir suas carências, dando subsídios para uma melhor forma de usufruir seus 
direitos, fazer negócios, ampliar conhecimentos, difundir cultura. Entretanto para que os benefícios obtidos 
através dos acordos sejam vivenciados pelos cidadãos, há uma série de obstáculos a serem superados, por 
exemplo, a institucionalização dos acordos através dos regulamentos que os tornam aplicáveis, o 
treinamento dos agentes responsáveis pelas atividades decorrentes, como também a dificuldade de verificar 
a veracidade das informações apresentadas pelos requerentes de benefícios previdenciários. 

De modo a superar alguns desses entraves foi realizada esta cooperação técnica reciproca entre BPS 
e INSS, formalizada com a resolução nº 67/2009 que reproduz o direito de executoriedade dos acordos 
previdenciários, isso influencia diretamente a vida dos cidadãos fronteiriços, que obtém a possibilidade, 
entre outras, de somar o tempo de trabalho entre os dois países para aposentar-se, receber benefício 
previdenciário do Estado em que estiver trabalhando independente de este ser o mesmo de seu 
nascimento. 

Alicerçado nestes fundamentos legais, bem como na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de 

benefícios da Previdência Social, foi elaborada a resolução nº 67/2009 do INSS, que trata da troca de 

informações que possam subsidiar a decisão sobre o reconhecimento de direitos e atualização de 

benefícios, e da atuação dos agentes do BPS até 5 km dentro do território brasileiro na zona de fronteira 

com o Uruguai, para estes agentes possam verificar a situação dos cidadãos uruguaios, residentes no 

Brasil, que solicitam benefícios assistenciais ao BPS .  

Com essas novas possibilidades de averiguação sobre a veracidade dos dados apresentados pelos 

cidadãos ao requerer benefícios, previdenciários ou assistenciais, cabe a esta pesquisa descobrir se os 

resultados desses esforços governamentais lograram alcançar o benefício dos cidadãos. Assim sendo, a 
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pergunta que se faz é: A elaboração da estrutura legislativa, especialmente da resolução nº 67/2009, 

contribuiu para que os cidadãos residentes na fronteira Santana do Livramento-Rivera alcançassem 

efetivamente os benefícios previdenciários previstos nos acordos que tratam da seguridade social?  

Assim, busca-se com isso, especificamente examinar os benefícios sociais oriundos dos acordos 
previdenciários celebrados entre Brasil e Uruguai, a partir de um estudo das trocas de informações entre os 
dois países e o reconhecimento de direitos e atualização de benefícios com o estudo do caso das agências 
do INSS, em Santana do Livramento e do BPS, em Rivera, através da identificação das trocas de 
informações entre BPS e INSS; bem como a identificação e o mapeamento do processo para obtenção de 
benefício que se baseie nos direitos previdenciários garantidos pelos acordos que tratam da matéria. 
 
METODOLOGIA 
 

Para a aplicação da pesquisa foram pesquisados documentos, tais como leis, resoluções, decretos, 

constituições; foram consultados também artigos científicos e publicações técnicas que abordam o tema da 

seguridade social. Optou-se neste trabalho por um estudo de caso único.  

A pesquisa foi desenvolvida na fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, com a seguinte 

amostra: servidores do BPS e do INSS que atuam nestas cidades-gêmeas. Justifica-se essa fonte por 

entender que estes agentes públicos tenham a oportunidade de vivenciar a aplicação e a efetividade dos 

benefícios sociais previstos na Resolução supracitada.  

Na coleta de dados foram utilizadas entrevistas, com roteiros fixos e perguntas abertas, com igual 

conteúdo em português e espanhol, para os agentes do BPS e do INSS. Realizou-se inicialmente uma 

entrevista pré-teste para estabelecer o roteiro definitivo de entrevistas, desta maneira validando-o. Sendo 

que algumas delas foram feitas online utilizando-se de serviços de troca de mensagens instantâneas, outras 

pessoalmente, estas gravadas e posteriormente transcritas. Salienta-se que todos os servidores 

entrevistados trabalham atualmente nas agências de Santana do Livramento do INSS e de Rivera do BPS 

e, portanto foram considerados aptos a fornecerem informações que demonstrem a realidade do objeto de 

investigação deste estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em entrevista com servidores da Previdência Social da Superintendência em Florianópolis, obteve-

se a informação que atualmente estão em análise 31 processos que solicitam a totalização dos tempos de 

contribuição previdenciária no Brasil e no Uruguai, sendo que destes, 15 estão em exigência, aguardando a 

juntada de documentos comprobatórios. Até hoje houveram 195 casos de pedidos de aposentadoria com 

totalização de tempo de contribuição para diferentes regimes de previdência solucionados. Em Santana do 

Livramento, a agência do INSS protocolou 10 pedidos deste tipo de aposentadoria entre os anos de 2010 e 

2012, segundo informações obtidas por pesquisa de um servidor. 

Não foi possível obter este tipo de informação quantitativa no Uruguai, porque o BPS não faz 

diferenciação entre os benefícios que utilizam a totalização do tempo de contribuição e os demais. 

Diferentemente do procedimento interno do INSS, no BPS a análise do pedido deste tipo de benefício 

previdenciário e a decisão quanto a concessão do mesmo acontece na agência onde houve o pedido inicial 

por parte do cidadão, não havendo assim a possibilidade de contatar outra divisão dentro do BPS que 

pudesse fornecer os dados, tal como procedeu-se em relação ao Instituto de Previdência brasileiro. 

Embora, conforme o demonstrado através das entrevistas haja um grande fluxo de troca de 

informações quando se trata de evitar fraudes, especialmente as que envolvem solicitação de benefícios 

assistenciais, percebe-se que não existe a mesma fluidez quando o cidadão requer a totalização dos 

tempos de contribuição para ter acesso a benefício previdenciário. Questiona-se, portanto os motivos de 

realizar contato direto entre agentes do BPS e INSS para realizar pesquisas para evitar o acúmulo de 

benefícios assistenciais nos dois regimes previdenciários, mas não proceder do mesmo modo quando se 

trata de um pedido de totalização do tempo de contribuição, já que nestes casos cabe ao requerente reunir 

comprovações que deem subsídio ao seu pedido. 
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CONCLUSÕES 
 

De acordo com o demonstrado nos resultados da pesquisa, a natureza das informações trocadas 
entre INSS e BPS versa sobre a legitimidade do direito do cidadão em receber determinado benefício. 
Percebe-se ainda, predominantemente por parte do INSS, uma cautela extremada na concessão de 
benefícios que utilizem de totalização do tempo de contribuição previdenciária, isto ocorre, segundo o 
exposto pelos entrevistados, pelo expressivo número de tentativas de fraudes, especialmente no 
requerimento de benefícios assistenciais. Com a boa relação entre Brasil e Uruguai, assinar um acordo 
entre estes países é algo frequente, no entanto, institucionalizar o conteúdo desses acordos é a verdadeira 
garantia que seu conteúdo, no que tange a matéria previdenciária, reflita em benefícios efetivos para os 
cidadãos. Faz-se necessário também encontrar meios de divulgar esses direitos e o procedimento para 
leva-los a população, assim o cidadão terá a possibilidade real de acesso a estes benefícios. A integração 
vivenciada há séculos pelos cidadãos residentes nas cidades-gêmeas, precisa ser objeto de atenção dos 
governos brasileiro e uruguaio, para que estes cidadãos possam viver dentro da legalidade, amparados pela 
estrutura estatal sem deixarem de viverem como fronteiriços. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os estágios passaram por adaptações legais durante anos, até a vigente Lei nº 11.788/2008 que os 

regulamenta. Quando realizados adequadamente, trazem inúmeras contribuições, já que o estudante além 
de ajudar a inovar e colaborar com a forma que estão sendo desenvolvidas as atividades nas organizações, 
adquire experiência prática na sua área de formação, o que, por consequência, ajuda a conquistar uma 
vaga no mercado de trabalho (OLIVEIRA; PICCININI, 2012). Para que isso ocorra, não se pode fugir do 
objetivo do estágio que é adquirir conhecimentos práticos para além da teoria em sala de aula, visto que 
muitas vezes, por ser considerado mão de obra barata, o estagiário acaba ocupando cargos com responsa-
bilidades que não condizem com a legislação. Assim, como ressalta Távora (2013), o ambiente onde são 
realizadas as atividades de estágio tem papel fundamental no desenvolvimento da formação do estudante, 
pois nele incidem interações profissionais e formação de competências que formam o futuro profissional.   

Este ambiente é condizente ao estágio em um cenário de aprendizagem com amplos instrumentos 
de crescimento pessoal e profissional, contribuindo para a formação qualificada, podendo ocorrer em diver-
sas organizações, tanto públicas quando privadas. O setor público concentra grande número de estagiários 
que contribuem para melhoria dos serviços prestados à sociedade, trazendo desta forma renovação para a 
administração pública (BERGUE, 2011). Nesse sentido, este estudo trata da importância dos estágios para 
o futuro profissional de estudantes de ensino técnico e superior e sua contribuição para um órgão público 
municipal.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as contribuições dos estágios para a Prefeitura Munici-
pal de Santana do Livramento, estado do Rio Grande do Sul - RS, bem como para o futuro profissional dos 
estudantes estagiários, reforçado pelos objetivos específicos que são: a) averiguar o conhecimento sobre a 
lei dos estágios dos responsáveis pelo estágio e dos estagiários; b) identificar as contribuições que os está-
gios trazem para prefeitura; c) identificar as contribuições dos estágios para a formação e inserção profissi-
onal dos estagiários. Considerando a importância dos estágios para a profissionalização dos jovens para o 
mercado de trabalho e para as organizações, este estudo procura mostrar as contribuições que estágios de 
ensino técnico e superior trazem para esta Prefeitura, bem como para os estudantes. Nesse sentido, o tema 
também se justifica visto que muitas vezes os inseridos nesses programas desconhecem as contribuições 
trazidas por eles e para eles e, desta forma, não expõem suas perspectivas em relação às atividades que 
desenvolvem, sendo alocados em setores sem supervisão ou avaliação.  

 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso dos estágios da Prefeitura Municipal de 
Santana do Livramento, de aspecto qualitativo, descritivo e exploratório. Teve como foco as quatro 
secretarias da Prefeitura que possuem o maior número de estagiários nos seus setores, são elas: Secretaria 
da Administração, da Educação, da Saúde e da Fazenda. Para a coleta de dados realizou-se entrevistas 
semiestruturadas com oito estagiários, com o responsável pelos estágios de cada secretaria e o Secretário 
de Administração (SE), que se disponibilizou a participar da pesquisa, tendo em vista que, devido ao seu 
cargo, também possui conhecimento sobre o tema. O perfil dos entrevistados pode ser visto no quadro 1. 
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Quadro 1 - Perfil dos responsáveis pelos estágios e dos estagiários. 
RESPONSÁVEIS PELOS ESTÁGIOS 

 Idade Sexo Escolaridade Formação 
Vínculo com a 

Prefeitura 
Secretaria 

Tempo no 
cargo 

R1 33 M Graduado Administração Contratado 
Administração/Responsá-

vel geral dos estágios  
2 

meses 

R2 40 F Graduado Pedagogia Concursado Educação 3 anos 

R3 53 M Ensino Médio - Concursado Fazenda 11 anos 

R4 23 F Graduado Rel. Internacionais Contratado Saúde 1 ano 

SE 62 M Ensino Técnico Administração Cargo de Comissão Administração 4 meses 

ESTAGIÁRIOS 

 Idade Sexo Área de formação Secretaria Setor do estágio Tempo de estágio 

E1 20 F Ciências Contábeis Administração Departamento de pessoal 5 meses 

E2 20 F Ciências Econômicas Administração Gabinete do secretário 8 meses 

E3 21 F Curso Normal Educação Educação Infantil 1 ano 

E4 29 F Letras Educação Educação Infantil 5 meses 

E5 21 F Administração Fazenda Arrecadação 1 ano 

E6 23 F Técnico em Administração Fazenda Arrecadação 6 meses 

E7 22 F Administração Saúde Digitação- Vacinas 1 ano 

E8 25 F Técnico em enfermagem Saúde Atendimento, ambulatório 1 ano e 6 meses 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Os roteiros de entrevista para os responsáveis e para os estagiários foram elaborados com base no 
referencial teórico e na legislação referente aos estágios, Lei nº 11.788/2008. Para a contextualização do 
caso foi consultado o site da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento e analisados documentos 
coletados no departamento de pessoal com o responsável geral dos estágios. A partir destes dados foi 
realizada a comparação das informações, analisando as respostas dos responsáveis com a dos estagiários, 
a legislação vigente e a teoria sobre o tema, visando desta forma alcançar os objetivos da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir apresentam-se as categorias de análise definidas conforme objetivos deste estudo. 
 
Conhecimento sobre a lei dos estágios 

 
Para que a organização possa oferecer um estágio de acordo com as exigências legais é 

necessário que ao formalizar o termo de compromisso de estágio, a parte concedente, instituição de ensino 
e estagiário conheçam pelo menos os principais artigos desta lei. Contudo, ao verificar as entrevistas com 
os responsáveis, com o Secretário de Administração e com os estagiários, ficou claro que os mesmos não 
conhecem em profundidade a lei que regulamenta os estágios, mas sim, apenas alguns artigos sobre a 
carga horária, férias, vale-transporte, duração de contrato. Os estagiários confiam no que a parte 
concedente expõe a ele, o que dificulta momentos em que é necessário reivindicar seus direitos e deveres.  

 
Contribuição dos estágios para o Serviço Público 
 

O Secretário e os responsáveis pelos estágios participantes da pesquisa foram unânimes em falar 
dos benefícios trazidos pelos estudantes para essa prefeitura. Algumas das contribuições referidas foram 
contribuir com o conhecimento na sua área de formação, inovação, forma de atendimento, visão 
diferenciada ao resolver determinadas questões, força de vontade, inciativa, entre outras questões que 
fazem a diferença no momento de oferecer um serviço de qualidade. Um exemplo dado na área da 
educação em que os estagiários atuam junto com os professores da educação infantil consiste no 
planejamento, organização e elaboração de projetos com as crianças, que tem mais efetividade do que 
quando o professor atua sozinho em sala de aula, tendo em vista o expressivo número de alunos. 

Já os estagiários, quando foram questionados por que escolheram o serviço público para estagiar, 
percebeu-se um contraponto em relação à fala dos responsáveis pelos estágios. Todos responderam que foi 
pela oportunidade e que é mais fácil conseguir estágio no serviço público. Alguns mencionaram que não 
estão alocados conforme a área de seu curso o que faz com que o estagiário acabe não contribuindo da 
mesma maneira se estivesse desempenhando suas atividades de acordo com sua formação. 
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A contribuição dos Estágios para a Formação e Inserção Profissional destes alunos 
 

Conforme relatos dos responsáveis pelo estágio, conhecer o que vai desempenhar no futuro é uma 
das contribuições que o estágio deve oferecer ao educando, porque além de ter experiência na sua área de 
formação ele também estará conhecendo outras áreas de trabalho, outras disciplinas que seu curso não 
contempla. Porém os estagiários relataram que nem todos são alocados em setores que condizem com sua 
formação, o que não é o adequado à legislação, nem contribui para o seu desenvolvimento. Por outro lado, 
o estágio traz a oportunidade de mostrar, muitas vezes, qual profissão se quer seguir, e já ocorreu de 
estagiários gostarem daquela área que conheceram no estágio, diferente de sua formação, e acabarem 
trocando de curso, pois se encaixaram na profissão vivenciada. 

Todos os responsáveis, bem como o secretário, relataram ainda que muitos estudantes, após 
cumprirem com seus estágios, foram contratados para trabalharem nos setores nos quais realizaram o 
estágio, mostrando desta forma que esta atividade pode ser um caminho para inserção profissional. No 
entanto, ressalta-se que o estágio pode até ser considerado um critério na hora de se fazer a seleção dos 
indivíduos para ocuparem um determinado cargo, no entanto não se deve esquecer que, mesmo para ser 
contratado por tempo determinado em um órgão público, é necessário que seja respeitada a Constituição 
Federal, que diz que a investidura em cargo público deve-se fazer através de concurso/seleção pública. 

Segundo a visão dos estagiários, desde que eles estejam desenvolvendo o estágio em sua área de 
formação, as contribuições que eles levam para sua formação são inúmeras, tais como ter mais contato 
com a prática, paciência, relacionamento com o público, ter certeza do caminho que se quer seguir.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo pode-se verificar que o estágio é uma atividade de importância no que concerne a 
preparação profissional, pois se torna a porta de entrada para o primeiro contato com o mercado de 
trabalho. Assim oportuniza que o estudante, através desta troca de experiências teóricas e práticas, saiba 
desempenhar com responsabilidade a profissão escolhida, trazendo contribuições tanto para a organização 
onde está inserido quanto para quem recebe o serviço, com mais eficiência e eficácia, o que se almeja hoje 
de um serviço público de qualidade. 

A pesquisa traz ainda, algumas sugestões que os próprios entrevistados relataram, que também 
podem ser consideradas temas para futuras pesquisas, tais como: necessidade de treinamento mais 
detalhado de acordo com a área de formação e com profissionais qualificados, o que poderia diminuir a 
rotatividade de estagiários, pois os estudantes acabam deixando o estágio em busca de oportunidades 
consideradas melhores; estágios de quatro horas, ao invés de seis, para estudantes de ensino técnico e 
superior, dando oportunidade a alunos que estudam no período diurno; distribuição dos estagiários em 
setores de acordo com sua área de formação; avaliação periódica das atividades; elaboração de um  
programa de estágio; e por fim um processo seletivo adequado de acordo com o que diz a lei em relação ao 
serviço público. 
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INTRODUÇÃO 

 
O conflito em sala de aula, dada a diversidade de pensamentos no espaço universitário, tem sido 

um dos mais importantes elementos do ponto de vista comportamental a ser estudado. A sala de aula do 
ensino superior é o alvo desta pesquisa, para maior compreensão do conflito e seus efeitos sobre os 
indivíduos. Com o intuito de desenvolver esta pesquisa, foi levantada a seguinte pergunta de pesquisa: 
Como se configura o conflito entre alunos e professores na Universidade Federal do Pampa Campus 
Santana do Livramento, Rio Grande do Sul?  

O Objetivo Geral desta pesquisa é configurar o conflito entre alunos e professores na Universidade 
Federal do Pampa Campus Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Para atingir o Objetivo Geral foram 
estabelecidos como Objetivos Específicos descrever o conflito entre os alunos do primeiro semestre de 
2016 do curso de Gestão Pública na UNIPAMPA Campus Santana do Livramento e compreender até que 
ponto as diferenças existentes em sala de aula podem afetar o relacionamento, gerando conflito. 
 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso realizado com o primeiro semestre do ano de 

2016 do curso de Gestão Pública da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Santana do 

Livramento. O estudo tem um caráter exploratório-descritivo, levando em conta que os dados serão 

analisados qualitativamente, e a ideia deste estudo foi levantar percepções da comunidade acadêmica da 

UNIPAMPA sobre a importância do conhecimento sobre os conflitos que ocorrem no campus. 

A população deste estudo foi composta por 38 alunos do primeiro semestre do curso de Gestão 
Pública da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. Entretanto, a amostra foi de 18 alunos que 
estavam presentes na Universidade no dia 14 de Junho de 2016, período em que o campus estava sob 
ocupação do movimento estudantil. 

 A intencionalidade da amostra recaiu no fato de que o curso é reconhecido pelas diferenças entre 
seus alunos, principalmente pelo fator idade e ocupação, o que leva a refletir se essas diferenças, assim 
como as demais, podem ser possíveis variáveis causadoras de conflitos em sala de aula. A coleta de dados 
foi feita através de questionários formados por perguntas abertas, onde foram respondidos pelos alunos e a 
análise foi feita através da comparação de cada resposta em relação à outra. Os dados foram analisados 
com base na análise de conteúdo.                     
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Chrispino (2007) afirma que pode-se esperar que pela diferença entre as opiniões haja conflito no 
espaço escolar. Alguns dos alunos que responderam ao questionário, ao serem questionados quanto ao 
conflito entre eles na sala de aula, afirmaram que percebem a existência do conflito em sala de aula, mas a 
maioria considera que não existe uma quantia significativa de conflito apesar das diferenças de opiniões. 

Chiavenato (2010) afirma que as pessoas nunca têm objetivo e interesses idênticos, o que é 
possíve observar nas principais causas de conflitos apontadas pelos alunos entrevistados, as quais foram a 
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irresponsabilidade na hora de fazer trabalhos e também as atividades em grupo, juntamente com a 
diferença de idades.  

Outra causa muito comentada foi em relação à diferença de pensamentos e ideologias, que 
segundo a maioria, deve-se ao fato da diferença de culturas correspondente aos alunos que vieram de 
outros lugares do Brasil.  

Em relação ao conflito entre professores e alunos, alguns dos entrevistados responderam que 
percebem claramente a existência de conflito e para a maioria deles este conflito atrapalha nas relações e 
nas aulas. Em contraponto, para a maioria que respondeu ao questionário o conflito não é visto como algo 
que de uma forma ou de outra atrapalhe as relações. As principais causas do conflito entre alunos e 
professores que foram apontadas por eles são em relação à compreensão do conteúdo passado em sala de 
aula, a didática do professor e o método e organização das aulas.  

A diferença de ideologias também é citada quando perguntados sobre o conflito entre professores e 
alunos, onde segundo os entrevistados, quando os professores expõem suas ideologias e opiniões em aula 
pode acabar gerando discussões e falta de respeito em relação ao pensamento dos colegas, pois não 
parece que querem transmitir conhecimento, mas sim impor.  

Vecchio (2008) destaca que elevado ao extremo, ele pode resultar em caos e desordem, portanto os 
alunos entrevistados foram também questionados quanto à desistência de seus colegas e se a causa foi 
possivelmente algum conflito na Universidade. Segundo as respostas, houve desistência de algumas 
pessoas mas o motivo não foi conflito, e afirmaram que conflito é natural entre pessoas que pensam 
diferente, e em sua sala de aula, os conflitos não devem influenciar ao ponto de desistir da faculdade.  
 
CONCLUSÕES 
 

O conflito está onde existem pontos de vistas distintos e deve ser tratado com cuidado, pois trata-
se do comportamento humano e de questões que envolvem estudos mais profundos de psicologia e 
sociologia. 

Os conflitos em sala de aula devem ser administrados pelos professores e alunos com 
responsabilidade. Havendo um conflito existente deve ser analisada cada parte sem haver partidarismo, 
com atitudes neutras para que não se gere outro conflito.  

Em virtude dos dados levantados é possível identificar a existência de conflito no primeiro 
semestre de 2016 de Gestão Pública, devido às diferenças entre os alunos e seus professores. Hitt, Miller e 
Colella (2012) classificam as causas do conflito em fatores estruturais, de comunicação, cognitivos ou de 
comportamento pessoal. As causas dos conflitos dessa turma estão nos fatores de comunicação, cognitivos 
e de comportamento pessoal.   

Porém nenhum conflito tem sido mais forte que o respeito entre eles. Inclusive, os alunos 
entrevistados propuseram um maior diálogo em sala de aula, para uma melhor compreensão dos pontos de 
vista divergentes, e para um desenvolvimento do senso crítico de cada um.  

Como recomendação, sugere-se aos alunos, professores e coordenador menos individualismo e 
que possam ser desenvolvidas mais atividades e dinâmicas comportamentais que aproximem mais alunos 
com diferentes idades. 

Quando identificam-se as causas por trás dos conflitos, torna-se mais fácil conseguir as soluções. 
É necessário para o professor ou coordenador do curso, administrar os conflitos de maneira que possa 
minimizar os efeitos negativos e maximizar os positivos. As soluções viáveis para o conflito em sala de aula 
começa pela educação e respeito mútuo, especialmente por se tratar de um  ambiente é acadêmico, com 
pessoa maduras o suficiente para ouvir, para entender a opinião distinta e para respeitar.  
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INTRODUÇÃO 

 
Muito se debate a respeito da sustentabilidade nos sistemas de produção globais, como forma de 

manter condições para as gerações vindouras prosseguirem a exploração e uso dos meios. Nesse sentido, 
Meng (2015) conceitua sustentabilidade como sendo uma abordagem interdisciplinar que se refere a 
capacidade do ser humano de manter, no longo prazo, o bem-estar de todas as vidas, inclusive das 
gerações futuras. Acrescentam Bell e Morse (2008) que a sustentabilidade, na sua origem, estava 
intimamente ligada à manutenção da qualidade ambiental.Muito embora a terminologia de sustentabilidade 
sejamultifacetada, suas origens são diversas e complexas. 

A partir de uma visão mais abrangente de sustentabilidade, Elkington (1994) trouxe o conceito de 
Triple BottomLine, o qual indica que a sustentabilidade converge para um equilíbrio entre fatores ambientais, 
sociais e econômicos, passando-se a entender estes os três pilares da sustentabilidade.  

Quando a questão da sustentabilidade é analisada sob o prisma dos sistemas agrários, ganha 
especial importância, haja vista que a própria existência humana está diretamente ligada a esses meios. 
Assim sendo, para Tilmanet al. (2002) os próximos cinquenta anos trarão a necessidade de duplicar a 
produção de alimentos, o que traz desafios a serem enfrentados na produção com vistas aos ecossistemas 
que serão utilizados para suprir essa demanda, os quais necessitarão de práticas sustentáveis para 
manterem-se estáveis. Nessa realidade, Tilmanet al. (2011) afirmam que em virtude dessa expansão da 
demanda por alimentos, os impactos ambientais das atividades agrícolas também têm crescido 
consideravelmente. 

Em vista disso, medir os impactos dos sistemas agrários na sustentabilidade dos meios onde estão 
inseridos é um importante fator para elaboração de estratégias que assegurem uma racionalidade produtiva 
e uma exploração equitativae responsável ao longo do tempo. Uma das ferramentas que possibilitam 
realizar tal mensuração é o Marco para Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), o qual, segundo Binderet al. (2010), oferece uma 
melhor contribuição do que outras ferramentas no visando atender às necessidades atuais de avaliação da 
sustentabilidade em sistemas agrários. Também, segundo os autores, o MESMIS abrange aspectos 
multidimensionais e multifuncionais, além de identificar metas conflitantes e trade-offs e realizar interações 
entre os indicadores de medição.Por todo exposto, o presente estudo tem como objetivo apresentar a 
metodologia MESMIS e os resultados empíricos de sua aplicação em sistemas produtivos agrários.  
 
METODOLOGIA 
 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva, que segundo Gil (2008, p.28) são as 
que “ têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.A abordagem escolhida é a qualitativa a qual busca 
aprofundar a compreensão de um determinado grupo de pessoas ou organizações (GOLDENBERG, 1997). 
No que se refere a técnica de pesquisa utilizada é a pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008, p.50) “ é 
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

A base de dados utilizada foi a periódicos Capes, onde buscou-se pela palavra-chave: MESMIS, 
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retornando como resultado o total de 104 artigos relacionado com o termo. A partir disso foram selecionados 
os 25 artigos mais citados segundo a base da Capes. Através dos 25 artigos, foi realizada uma análise 
objetivando verificar onde a metodologia do Marco para Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 
Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) é mais utilizada e quais os seus 
resultados mais relevantes.  
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A metodologia MESMIS, segundo López-Ridaura, Masera e Astier(2002), foi desenvolvida por uma 
equipe mexicana com uma abordagem interdisciplinar com a tentativa de traduzir os principais objetivos da 
sustentabilidade em definições operacionais, indicadores e práticas. Na Figura 1 pode-se observar a 
estruturação da metodologia MESMIS. 

 
Figura 1- Estrutura da metodologia MESMIS. 
Fonte: López -Ridaura, Masera, Astier (2002). 

 
 
De acordo com Astieret al. (2000), o MESMIS, em sua estrutura metodológica, pretende 

operacionalizar o conceito de sustentabilidade, gerando elementos fundamentais para busca de um 
desenvolvimento social mais equitativo e ambientalmente sadio das comunidades rurais. O modelo de 
análise do MESMIS, segundo López-Ridauraet al. (2002), baseia-se nas seguintes premissas. 

a) A sustentabilidade deve ser definida por sete atributos gerais: produtividade, estabilidade, 
confiabilidade, resiliência, adaptabilidade, equidade e a autossuficiência. 

b) A análise de sustentabilidade só é válida para um sistema de produção específico em determinada 
localização geográfica; com uma prévia delimitação espacial (região, comunidade e unidade de produção), 
e em um período de tempo anteriormente determinado.  

c) O processo de avaliação deve ser participativo e exige uma equipe de trabalho com uma 
perspectiva interdisciplinar. A equipe deve incluir avaliadores externos e internos (agricultores, técnicos, 
representantes da comunidade, pesquisadores, etc.).  

d)  A sustentabilidade deve ser mensurada por meio da comparação de dois ou mais sistemas. A 
comparação pode ser feita em corte transversal (comparando um sistema convencional com um sistema 
alternativo), ou longitudinalmente (analisando a evolução de um sistema ao longo do tempo). 

Em estudo desenvolvido por Nahedet al. (2006) com cabras de leite no sul da Espanha, onde foram 
pesquisadas 25 propriedades produtoras de cabras nos anos de 2001-2002, os resultados encontrados 
apontam que a sustentabilidade do sistema produtivo tende a diminuir à medida que o grau de 
intensificação aumenta.  

Por sua vez, pesquisa realizada por Bowen e Zapata (2009) buscou verificar se a indicação 
geográfica contribuía para a sustentabilidade ambiental e socioeconômica tendo como fundo a produção de 
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tequila. Os resultados encontrados estão relacionados a mudança das relações de produção na indústria do 
agave-tequila, as quais tiveram como consequência a insegurança econômica entre famílias de 
fazenda, aumento do uso de insumos químicos, à custa de um cultivo com maior intensidade de mão-de-
obra práticas; e um declínio geral na aplicação de fertilizantes, especialmente durante períodos em que há 
um excesso de agave. A partir disso os autores argumentam que os efeitos negativos da indústria do agave-
tequila na economia e o ambiente locais são devidos a falha da indicação geográfica.  

Em outra pesquisa realizada por Gaspar et al. (2009) foram estudadas 69 fazendas de acordo com o 
seu nível de identificação e produtividadetendo como objetivo verificar sua sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. Os resultados encontrados indicaram que sistemas bovinos mistos, compostos por 
ovinos, suínos e bovinos, são mais sustentáveis em seus indicadores gerais.  

De forma similar, a metodologia MESMIS foi utilizada para avaliar a sustentabilidade dos 
agroecossistemas de agricultores familiares na bacia hidrográfica do rio Cormechoque, em Boyacá na 
Colômbia, em trabalho de Carreño, Leguízamo e Sicard (2015). Os resultados obtidos pelos autores 
indicam que as diferenças nas práticas agrícolas e a gestão no suprimento ambiental levam a 
diferenciações nas composições biológicas e nos aspectos e socioeconômicos dos agroecossistemas 
avaliados.  
 
 
CONCLUSÕES 
 

Pode-se considerar que a metodologia MESMIS é um instrumento metodológico relevante para medir 
a sustentabilidade nos mais diversos sistemas produtivos. A partir dos resultados apresentados nesse estu-
do, foi possível visualizar a sua aplicação, principalmente, para medir a sustentabilidade em sistemas agrí-
colas. Em vista disso, acredita-se que o MESMIS pode contribuir de maneira significativa na mensuração de 
sustentabilidade, em especial, do bioma Pampa, haja vista que a preservação das características desse 
bioma tem sido alvo de diversas discussões.   
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INTRODUÇÃO  

A agricultura familiar tem recebido um papel de destaque em temas como desenvolvimento regional e 
rural, uma vez que sua importância tem sido destacada pela academia como nunca antes ocorrera. É essa 
agricultura familiar que deu origem aos assentamentos destinados para a realização da reforma agrária e 
que, no Brasil, tiveram início no final do século XX. Conforme Pimentel (2004) a discussão sobre reforma 
agrária não é nova, e está longe de ser finalizada. O contrário disso deve ser feito, uma vez que todas as 
questões fundiárias impactam e muito no desenvolvimento econômico e social brasileiro.  

Para Medeiros et al., (2010), o crescimento capitalista que ocorreu no campo brasileiro, a partir de 
metade do século XX, foi originado principalmente da modernização tecnológica, crescimento das relações 
contratuais de trabalho no campo e da criação de espaços de conflitos decorrentes do crescimento das 
desigualdades socioeconômicas. Este modelo de modernização mantinha a secular concentração fundiária, 
intensificava a luta pela terra e alimentava uma crise política. 

De acordo com Oliveira (2010) com a implantação da democracia em 1984, o assunto reforma agrária 
ganhou espaço na sociedade brasileira e isso pode ser comprovado com a instituição do Decreto nº 97.766, 
de 10 de outubro de 1985, que instituiu o novo Plano Nacional de Reforma Agrária, cuja meta central era 
oferecer 43 milhões de hectares para o assentamento de 1,4 milhão de famílias até 1989. Com essa 
atribuição criou-se o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma Agrária (MIRAD). 
Passados quatro anos percebeu-se que a meta não havia sido atingida, uma vez que apenas 82.689 
famílias assentadas no Brasil, em pouco mais de 4,2 milhões de hectares. 

O debate acerca dos assentamentos rurais, conforme Filippi (2005) ao longo dos anos tem 
vulgarizado e empobrecido um tema tão importante para um país socialmente desigual como o Brasil. Isso 
tem transformado a questão agrária de tal maneira que as múltiplas interrogações que envolvem a reforma 
agrária ficam polarizadas entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra assentamentos rurais.  

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo central descrever o processo de instalação dos 
assentamentos rurais no Brasil, Rio Grande do Sul e, em Santana do Livramento/RS. Para tanto, realizou-
se uma revisão bibliográfica. 
 
METODOLOGIA 

O estudo tem caráter qualitativo, que conforme Minayo (2010, p. 21) “se ocupa, nas Ciências Sociais, 

com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e atitudes”.  

A coleta deu-se por meio de revisão bibliográfica, na qual foram selecionados e organizados os dados 

a serem utilizados. Nesse processo foram utilizadas teses, dissertações, livros, artigos publicados em 

congressos e dados obtidos junto ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Após 

uma leitura criteriosa e crítica os dados foram organizados a fim de responder o objetivo de pesquisa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme Filippi (2005), em países como Japão e Rússia a distribuição de terras antecedeu o 
processo de industrialização e forneceu a base para o desenvolvimento. No Brasil, o processo foi inverso, 
os regimes ditatoriais do século XX ignoraram a importante etapa de reorganização fundiária e apostaram 
no desenvolvimento nacional baseado no processo de industrialização, gerando êxodo rural, aumento 
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considerável da população nas cidades, aumentando os níveis de desemprego e problemas econômico-
sociais que perduram até os dias atuais. 

Para Furtado (2007), prevaleceu desde o início da colonização brasileira o sistema de concessão de 
terras apenas para quem dispusesse de meios para explorá-las, com o objetivo principal de exportar a 
produção excedente para a Coroa. A criação das capitanias hereditárias (faixas de terra gigantescas, 
passadas de pai para filho) pelo então Rei de Portugal D. João III marcou o início desse processo 
exploratório. Conforme o autor, o sistema que consistia em dividir o território brasileiro em quinze vastas 
extensões territoriais que iam do litoral até o limite definido pelo Tratado de Tordesilhas deu início ao 
problema de concentração fundiária no Brasil. 

O primeiro regulamento que disciplina a posse da terra em todo o território, segundo Santos (2014), é 
a Lei de Terras de 1850. A legislação regulamentava a compra e venda de terras do Brasil e restringia a 
posse a uma pequena minoria, tendo em vista que não poderiam ser proprietários de terra os ex escravos, 
os imigrantes, os posseiros e os brasileiros pobres. A esses segmentos não restou alternativa, qual seja, 
colocar sua força de trabalho a serviço dos grandes latifúndios, com mão de obra barata e abundante. 

De acordo com dados obtidos junto ao Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2017) o 
primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária foi instituído pelo o Decreto nº 59.456 em 4 de novembro de 
1966, porém, não saiu do papel. Já a criação do INCRA (organização responsável pela política fundiária 
brasileira) se deu em 9 de julho de 1970, com o Decreto nº 1.110. (PIMENTEL, 2004)  

Segundo Pimentel (2004) durante o período de criação do INCRA, mais do que reforma agrária, o 
governo incentivou a colonização da Amazônia, atraindo imigrantes prioritariamente do nordeste e sul do 
país. Grande contingentes de migrantes de várias regiões brasileiras foram incentivados e convidados a 
habitar as margens da estrada Transamazônica. Além disso, organizações e empresas de diversos setores 
receberam incentivos fiscais para grandes projetos agropecuários. A experiência não logrou êxito. Grandes 
áreas foram devastadas e mais tarde percebeu-se que o governo havia cometido um engano. 

Conforme os estudos de Mattei (2012), no início do “Governo da Nova República” (1985), criou-se 
uma expectativa com relação a realização da reforma agrária, tendo em vista que o tema foi colocado como 
um dos elementos centrais do processo de redemocratização do país. O novo governo tinha o compromisso 
de assentar 1,4 milhão de famílias de agricultores em apenas cinco anos. Porém, o que se viu ao final 
daquele período (1985-1989), foi o assentamento total de 85 mil famílias de trabalhadores rurais, sendo que 
o êxodo rural, na mesma época, aumentou significativamente.  

Dados obtidos junto ao INCRA (2017) apontam que até o ano de 2016 foram assentadas 1.348.484 
famílias em todo o Brasil e os estados com maior número de famílias assentadas são Maranhão, Pará e 
Mato Grosso, todos com mais de 130.000 famílias assentadas cada. 

Coronel et. al., (2009) salientam que uma das primeiras formas organizadas de demandar os 
governantes para avançar no processo de reforma agrária foi o Movimento dos Agricultores Sem Terra 
(MASTER) criado em 1960, que obteve significativas vitórias, mas foi extinto com o regime militar de abril de 
1964.  

Conforme Troian e Breitenbach (2016), o início dos assentamentos na fronteira Oeste do estado do 
Rio Grande do Sul teve seu início na década de 1990. A ausência do Estado nas questões de infraestrutura 
dos assentamentos foram um empecilho inicial para que os assentados começassem a produzir. De acordo 
com as autoras supracitadas, o descompromisso estatal deixou boa parte dos agricultores sem assistência 
e sem condições de produção mais elaboradas. Desta forma, a produção se deu basicamente em grupos de 
assentados que possuíam relações de familiaridade.  Segundo dados obtidos junto ao INCRA (2017) até 
1994 foram assentadas no RS 1.288 famílias. Já o total de famílias assentadas no estado até 2016 foi de 
17.496. 

Ainda conforme dados obtidos no INCRA (2017) o Rio Grande do Sul possui 343 assentamentos, 
destes, 30 estão em Santana do Livramento abrigando aproximadamente 930 famílias que recebem, em 
média, 28 hectares de terra cada uma, totalizando uma área de 26.528 hectares destinada para a reforma 
agrária. Esses dados fazem de Santana do Livramento a cidade gaúcha com maior número de 
assentamentos criados pelo INCRA, o que demonstra a importância da cidade na consolidação da política 
nacional de reforma agrária e à torna uma fonte de observação importante para a análise dos fenômenos 
econômico-sociais que ocorrem em cidades com alto número de assentamentos.  

De acordo com Troian e Breitenbach (2016), os assentamentos modificaram a base produtiva e 
conferiram uma nova dinâmica a estrutura agrária da região. Para Medeiros et al., (2010), o ano de 1991 foi 
um marco das transformações no espaço agrário da Campanha Gaúcha, quando o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra) realizou a primeira ocupação no município de Bagé. Assim, as ações do MST 
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deram início à penetração da luta pela terra no reduto latifundiário gaúcho. Em 1992 foi instalado o primeiro 
assentamento em Santana do Livramento. Para Aguiar (2011), grande parte dos assentamentos do 
município foi fruto da desapropriação de áreas, totalizando 18 fazendas com aproximadamente 15.000 
hectares, o processo de instalação dos assentamentos ocorreu, com a implantação de 15 assentamentos 
na década de 1990 e 15 assentamentos na primeira década dos anos 2000.  

 
CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como objetivo descrever como ocorreu a instalação dos assentamentos rurais 
no Brasil, Rio Grande do Sul e Santana do Livramento/RS.  Evidencia-se que, embora o debate sobre 
reforma agrária não seja algo novo, os assentamentos ganharam destaque e começaram a ser criados após 
a Constituição Federal de 1988, uma vez que o fim social da terra se tornou explicito na Carta Magna.  

Verifica-se que o debate na sociedade foi ganhando espaço, principalmente com as relações 
conflituosas no campo e com a organização dos trabalhadores rurais que começaram a demandar do poder 
estatal uma condição melhor de vida. Assim, percebe-se num primeiro momento o debate nacional 
ocorrendo fortemente na década de 1980, mas sem a efetivação das políticas previstas entre 1985 e 1989, 
uma vez que nem dez por cento do total de famílias que seriam assentadas de fato foram.  Já no Rio 
Grande do Sul a Reforma Agrária encontrou uma forte resistência de alguns setores da sociedade gaúcha e 
as novas formas de povoamento do campo geraram diversos conflitos e disputas entre latifundiários e 
camponeses. 

 O processo de instalação dos assentamentos no estado ocorreu após o início da instalação em 
outros estados brasileiros e teve como ponto de partida a organização e a pressão dos trabalhadores rurais 
a partir dos anos 1990, assim como a instalação em Santana do Livramento. Passados mais de 20 anos 
desde o início da implantação dos primeiros assentamentos, percebe-se ainda certo desconhecimento e 
invisibilidade do tema, sobretudo na acadêmica. Assim, acredita-se na necessidade de estudos e pesquisas 
sobre assentamentos rurais, sobretudo acerca das suas contribuições para o desenvolvimento regional. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho de pesquisa, que aborda a temática de pesquisa referente a Gestão e Políticas em 

Organizações Públicas, é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre normatização de 
um instrumento de autoavaliação de cursos em uma Universidade Federal”, que é realizado no Campus de 
Santana do Livramento da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Descreve as transformações 
sofridas pelo projeto de autoavaliação institucional desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
da Unipampa. Pontua o histórico evolutivo nas formulações dos instrumentos avaliativos e na aplicação dos 
mesmos. Relacionando suas sistemáticas de aplicação com os resultados obtidos.  

O trabalho apresenta um relato do que motivou a referida Comissão a buscar parâmetros de 
avaliações institucionais externas para subsidiar os processos de autoavaliação, e quais foram os reflexos 
na formação de uma cultura institucional de avaliação. Também traz uma discussão referente à metodologia 
de trabalho adotada pela Comissão em estudo, procurando contrapor a busca por regulações 
governamentais com o possível enfraquecimento da autonomia universitária. 

Justifica-se esse estudo pelo fato de poder contribuir com os programas de autoavaliação de outras 
instituições de ensino superior no País.  

O objetivo geral deste trabalho é descrever as transformações sofridas pelo projeto de autoavaliação 
institucional da Unipampa, em virtude da nova sistemática de atuação adotada pela CPA, que desde o ano 
de 2015 vem respaldando suas pesquisas autoavaliativas nos preceitos legais em vigor, que regulam as 
avaliações externas. Tendo como objetivo específico a definição de parâmetros para a elaboração de um 
instrumento de autoavaliação para uma Instituição de Ensino Superior (IES).  
 
METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisados os processos avaliativos desenvolvidos pela 
CPA da Unipampa desde sua criação, em outubro de 2009. Identificando as peculiaridades de cada 
processo feito pela referida Comissão. 

Tendo como base a pesquisa documental, defendida por Lankshear e Knobel como sendo “[...] o 
embasamento em textos oficiais já existentes, para reconstruir (alguns) de seus conteúdos como dados 
para novos estudos” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, grifo dos autores), foram analisadas as legislações 
vigentes que regulam os processos de autoavaliação das IES, bem como os relatórios produzidos pela CPA 
da Unipampa ao longo de sua criação. 

Como embasamento teórico foram pesquisados os descritores autoavaliação na Graduação e 
autoavaliação Institucional, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tendo como espaço de 
tempo os últimos cinco anos. Foram localizadas cinco dissertações de mestrado e uma tese de doutorado 
que exploram o tema. No estudo desses documentos encontrados, foram identificadas teorias a respeito 
dos processos de avaliação institucional interna. Algumas contrárias à regulação do estado nos programas 
de autoavaliação, e outras que apontam a necessidade de haver um parâmetro nacional para regrar essas 
avaliações.  
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Entre os autores que estudam a temática avaliação universitária e foram referenciados nesta 
pesquisa bibliográfica, destacou o posicionamento de José Dias Sobrinho, que muito antes da implantação 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), já afirmava que “[...] as estruturas são 
de caráter público e social, e isso reflete a urgência da implantação de um processo avaliativo, no caso a 
avaliação institucional. (DIAS SOBRINHO, 1995)  

Com relação à avaliação da educação superior no Brasil, Belloni e Belloni (2003) defendem que “a 
proposta se encaixa bastante em uma concepção de Estado avaliador” (BELLONI e BELLONI, 2003), mas 
os autores também defendem que a avaliação da educação superior se justifica como mecanismo para que 
a população tenha o direito de analisar a qualidade das instituições. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Descrevendo um panorama temporal das atividades de avaliação interna promovidas pela CPA da 
Unipampa, desde sua criação em outubro de 2009, é possível identificar que os instrumentos aplicados até 
2015 seguiram lógicas distintas. Havia relutância por parte dos integrantes da Comissão em alinharem seus 
indicadores avaliativos aos instrumentos de avaliação institucional que o Ministério da Educação (MEC) 
disponibilizava aos seus avaliadores externos. 

No ano de 2010 o relatório de autoavaliação foi desenvolvido com base nos dados do Relatório de 
Gestão e do Planejamento Estratégico dos Campi e Reitoria. No ano de 2012 o relatório de avaliação 
interna teve como base os dados das avaliações externas feitas nos cursos de graduação da Instituição, 
transparecendo a possibilidade de que os indicadores a serem avaliados pela instituição poderiam ser os 
mesmos que o instrumento de avaliação externa contemplava.  

Entre 2013 e 2015 a CPA da Unipampa aplicou seu primeiro projeto de autoavaliação. Nele eram 
previstas três etapas avaliativas, uma a cada ano, que abordavam duas dimensões distintas a cada ano. 
Nesse período tem início uma crescente adequação às normas reguladoras da avaliação institucional 
externa. Bem como a criação de novas regulamentações para os processos de autoavaliação das IES, que 
reforçaram a justificativa de um alinhamento institucional com o que estava sendo adotado pelo Ministério 
da Educação. A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) já havia definido em sua 
normativa que a autoavaliação “deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações 
coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua 
apropriação pelos atores envolvidos”. (BRASIL, N.T. 65/2014)  

Em meio a esse impasse a Comissão observou a necessidade de buscar embasamento técnico para 
a formulação dos novos instrumentos de autoavaliação, de forma que já pudesse ser aplicado na última 
etapa do ciclo avaliativo. Para tanto, foi buscar guarida nas normativas implantadas pelo MEC para os 
processos de avaliação externa das instituições de ensino superior no Brasil. Essa metodologia de trabalho 
para as CPAs já era defendida por Andriola (2005), que descrevia como principal atribuição das Comissões 
a sistematização e prestação das informações que venham a ser solicitadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Para a última etapa do ciclo avaliativo 2013-2015, a CPA da Unipampa resolveu regular-se pelo 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa

1
, em vigor desde janeiro de 2014 e reformulado em agosto 

do mesmo ano, que tem como objetivo subsidiar os atos de credenciamento, recredenciamento e 
transformação das organizações acadêmicas. Nesse ano também inicia-se a elaboração do segundo projeto 
de autoavaliação institucional considerando sua adequação às orientações previstas na Nota Técnica nº 
065/2014

2
, que insere a autoavaliação no contexto do SINAES. Isso fica claro quando a referida nota afirma 

que “O processo de autoavaliação da IES deverá ser consolidado no Relatório de Autoavaliação 
Institucional, que tem por finalidade fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de 
avaliação externa”. (BRASIL, N.T. 65/2014) 

Fica claro com a nota técnica 65/2014, que os instrumentos de avaliação externa poderão servir como 
base para os trabalhos de autoavaliação, pois na sua introdução, ela descreve que “tal proposta baseia-se 
no Instrumento de Avaliação Institucional Externa Publicado no DOU em 4 de fevereiro de 2014, Portaria N° 

                                                 
1
 Instrumento de Avaliação Institucional Externa SINAES/CONAES/INEP/DAES: subsidia os atos de credenciamento, 

recredenciamento e transformação das organizações acadêmicas (presencial), publicado em ago. 2014. 
2
 Nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014. Assunto: Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional, 

publicada em 09 out. 2014.  
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92, de 31 de janeiro de 2014 [...]”. (BRASIL, N.T. 65/2014)  
Buscando aproximar-se do que versa a legislação federal, o atual projeto de autoavaliação 

Institucional da Unipampa contempla todos os indicadores propostos no instrumento de avaliação 
institucional externa do MEC, além de indicadores previstos no Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) 
da Unipampa. Devendo ser apresentado seu primeiro relatório parcial até o final de março de 2017. Essa 
sistemática de autoavaliação pareceu ter sido mais bem aceita pela comunidade acadêmica e pelos 
integrantes da Comissão do que os instrumentos aplicados anteriormente.  
 
CONCLUSÕES 
 

O estudo aponta a falta de parâmetros reguladores para a confecção e aplicação, pela CPA da 
Unipampa, dos instrumentos de autoavaliação institucional até o ano de 2015. 

Identifica como consequência negativa a inclusão de alguns pontos avaliativos que não influenciariam 
no desenvolvimento institucional, deixando de lado outros indicadores considerados importantes para a 
instituição.  

Considerando a publicação da nota técnica 65/2014, dos demais regulamentos que normatizam os 
processos avaliativos e a necessidade de subsidiar o MEC com dados institucionais, o resultado deste 
trabalho transparece a possibilidade de trabalhar com parâmetros utilizados por órgãos responsáveis por 
avaliações externas, visando a necessidade de obter-se base normativa para a construção dos indicadores 
a serem pesquisados, bem como normatizações que regulem a pontuação e conceituação dos dados 
obtidos.  
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com os dados da Fundação de Economia e Estatística (2014) o Estado do Rio Grande do 
Sul apresenta forte expressão na economia nacional. Constitui-se como a quarta melhor participação no 
Produto Interno Bruto (PIB) Nacional, 6,2% e apresenta taxa de analfabetismo de 4,53%. Entretanto, 
existem regiões do Estado como a Fronteira Oeste que apresenta uma realidade distinta da estadual. O 
COREDE Fronteira Oeste em 2012, possuía um PIB de aproximadamente R$ 10,5 bilhões, o que 
representava apenas 3,8% do total do Estado, as estimativas populacionais indicam que o COREDE possui 
uma população total de 533.641 habitantes e uma área demográfica de 46.237,1 Km

2
 distribuídas em 13 

municípios (Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, 
Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana). Embora tenha a 
maior parte de sua população vivendo em áreas urbanas, o setor da agropecuária predomina na economia 
da Região, que possui pouca participação da Indústria de Transformação.  

O Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul (2015) indica que o COREDE Fronteira Oeste, é 
caracterizado por perdas populacionais apresentando no período 2000-2010, uma taxa média de 
crescimento negativa de -0,43% ao ano, o que representou a quarta menor taxa de crescimento entre os 28 
COREDEs. A taxa de analfabetismo também indica um desequilíbrio com as estimativas estaduais, uma vez 
que, tem em sua composição municípios como Itacurubi que apresenta uma taxa de analfabetismo de 
8,36%, sendo significativamente elevada se comparada com o índice Estadual de 4,53%. Os indicadores de 
Geração de Renda, medido pelo PIB per capita, demonstram que este COREDE ocupa a décima quinta 
posição, e na Apropriação de Renda, medida pela renda domiciliar per capita média, a antepenúltima 
posição. Porém, a pior situação dos indicadores está demonstrada quando analisada a variável Saúde 
Materno Infantil, medida pela taxa de mortalidade dos menores de cinco anos e número de consultas pré-
natal por nascidos vivos. Neste quesito a Região ocupa a última posição no ranking estadual.  

Objetivando minimizar estas disparidades a Constituição Federal de 1988 já havia definido como 
direitos sociais à seguridade social, à infância, o lazer, à moradia, o trabalho, à educação, à saúde, à 
proteção à maternidade, à assistência ao menor e aos desamparados, dentre outros (e delegado grande 
parte dessa responsabilidade aos municípios). E a fim de observar o comportamento dos municípios no que 
tange aos direitos sociais a Constituição Federal ainda institucionalizou diversos mecanismos de controle 
para fiscalizar e garantir a aplicação correta e uma notável qualidade dos gastos públicos. Contudo, foi a 
partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que foi determinando o cumprimento dos percentuais 
mínimos constitucionais relativos a aplicação de recursos em saúde e educação, evidenciando uma 
preocupação singular da LRF com os aspectos sociais principalmente em âmbito municipal (BRASIL, 2000).  

A Lei de Responsabilidade Fiscal ou Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, segundo o 
Ministério do Planejamento, é um código de conduta para os administradores públicos de todo o país, ou 
seja, para os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), nas três esferas de governo (Federal, 
Estadual e Municipal) e tem como objetivo melhorar a administração das contas públicas no Brasil. É 
através da ação planejada e transparente na busca do equilíbrio das contas públicas, cujas metas de 
resultado entre receitas e despesas devem ser cumpridas, que se busca disciplinar a gestão dos recursos 
públicos atribuindo mais responsabilidade aos gestores públicos. 
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Ao tomar esse instrumento legal como base, e tendo evidências empíricas (SOUZA et al. 2013) de 
que a LRF impacta em melhores condições de desenvolvimento municipal, este trabalho tem como objetivo 
analisar o efeito do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no nível de desenvolvimento municipal 
nas cidades do COREDE Fronteira Oeste. Adicionalmente será analisado também o impacto do 
crescimento econômico no nível de desenvolvimento municipal desta região, uma vez que BRESSER 
PEREIRA (2006) explica que o crescimento econômico é uma condição indispensável, porém não suficiente 
para o desenvolvimento.  
 
METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa classifica-se como quantitativa, uma vez que foi desenvolvida mediante análise 

descritiva de dados, amparada em um modelo econométrico. Para a formação da amostra, foram 
considerados 13 municípios do COREDE Fronteira Oeste. As variáveis utilizadas nesta pesquisa foram as 
seguintes: (i) para avaliar o grau de responsabilidade fiscal dos municípios, foi utilizado o Índice FIRJAN de 
Gestão Fiscal (IFGF), (ii) para avaliar o grau de desenvolvimento municipal utilizou-se o Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM) e (iii) como medida para medir do crescimento econômico municipal 
utilizou-se o PIB municipal. A análise compreendeu o período de 2005 a 2013, devido ser esta a 
disponibilidade dos dados.  

De acordo com o problema de pesquisa e o objetivo proposto, esta pesquisa tem a finalidade de, 
por meio de testes empíricos verificar se há relacionamento entre variáveis. Neste contexto, este trabalho irá 
testar as seguintes hipóteses:  

 

 H1: A gestão fiscal pautada no cumprimento das exigências estabelecidas pela LRF implica na 

melhoria do indicador de desenvolvimento municipal. 

 H2: O crescimento econômico, medido através do PIB implica na melhoria do indicador de 

desenvolvimento municipal. 

Em termos metodológicos, foi empregado o procedimento de regressão pelo método dos Mínimos 
Quadrados Ordinários analisado através do software STATA 14. Os dados foram organizados utilizando 
uma formatação em painel. Optou-se por esta forma de organização dos dados devido ser possível através 
desta metodologia combinar séries temporais com dados em cortes transversais, o que pode gerar uma 
maior eficiência dos parâmetros resultantes do modelo. Dessa forma, é possível analisar em um só modelo 
o comportamento da variável dependente (IFDM) e as variáveis independentes (IFGF e PIB), para todos os 
municípios pesquisados, especificado através de amostras anuais. Para realização da análise, foi 
empregado o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), conforme Equação 1. 

 

𝐼𝐹𝐷𝑀𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝐹𝐺𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + 𝜀                                               (1) 

 
Onde IFDMit é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, variável dependente, o IFGF it 

representa o Índice de Gestão Fiscal, e o PIBit representa o PIB municipal. Já i representa os 13 municípios 

integrantes da amostra e t representa o período em análise, que são os anos de 2005 a 2013. Os resultados 

estão dispostos na seção seguinte. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao longo do período considerado neste estudo verifica-se que o índice IFDM possui média 0,63 e um 
desvio padrão de 0,05. Em 2013, Alegrete possuía o maior IFDM dentre os municípios deste COREDE, de 
0,77, e Barra do Quaraí o menor IFDM, de 0,54. O IFGF apresenta média 0,47, desvio padrão de 0,12 e um 
valor mínimo de 0,14 e máximo de 0,77, ou seja, em uma escala de 0 a 1, o COREDE conta com o 
município de Manoel Viana com índice de gestão fiscal de 0,14 em 2012, e com maior indicador de gestão 
fiscal, destaca-se o município de São Borja, apresentando um índice de 0,76 em 2006. 

 
 
 



 

Anais do 2º Simpósio em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

Tabela 1 – Resultado para o modelo de dados em painel (período de 2005 a 2013, dados anuais) 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor 
IFGF -0,076 0,323 -2,36 0,020 

PIB 8,080 8,760 9,22 0,000 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A partir das análises obtidas na regressão apresentada na tabela 1, é possível constatar que a 
variável IFGF apresentou-se negativa e significativamente relacionada com o IFDM a um nível de 
significância de 5%. Embora a variável que mede o cumprimento das exigências estabelecidas pela LRF 
exerça influência na variável dependente, rejeita-se a hipótese H1, já que o IFGF apresenta um efeito 
(negativo) diferentemente do esperado. Dessa forma, evidencia-se que, para o COREDE Fronteira Oeste, a 
gestão fiscal não implica na melhoria do indicador de desenvolvimento municipal, tendo efeito adverso, o 
que contraria pesquisas anteriores (SOUZA et al.,2013).  

Em se tratando da variável PIB, verifica-se que é positiva e estatisticamente significante e 
relacionada com o IFDM a um nível de significância de 1%. Esse resultado indica que o aumento no PIB 
gera um aumento no indicador de Desenvolvimento Municipal, portanto aceita-se a hipótese H2 de que o 
crescimento econômico produz um efeito positivo no desenvolvimento dos municípios pertencentes ao 
COREDE Fronteira Oeste.  
 
CONCLUSÕES 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da gestão fiscal pautada no cumprimento 
das exigências estabelecidas pela LRF no desenvolvimento municipal, bem como analisar o impacto do 
crescimento econômico no desenvolvimento municipal dos municípios do COREDE Fronteira Oeste. Os 
principais resultados indicam que o desenvolvimento dos municípios não está relacionado com a qualidade 
da gestão fiscal, tendo efeito contrário para este COREDE, indo contra os estudos nesta temática. Nossos 
resultados trazem implicações importantes para o entendimento da dinâmica do COREDE Fronteira Oeste 
porque indicam que o crescimento econômico, embora produza um efeito diretamente relacionado com o 
desenvolvimento, parece não ser suficiente para minimizar as disparidades sociais verificadas nesta região. 
A gestão fiscal pode ser uma alternativa a ser investigada detalhadamente, já que em outros estudos como 
os de SOUZA et al. (2013) o cumprimento da LRF evidencia uma elevação nas condições de vida da 
população, decorrente da responsabilidade na gestão fiscal, podendo o resultado aqui encontrado ser 
explicado pelo fato desses municípios não terem atingido níveis suficientes a ponto de refletir 
desenvolvimento municipal. Por esse motivo, outros fatores devem ser investigados como a qualificação da 
gestão pública municipal, o que pode ser uma alternativa estratégica a ser fomentada pelo COREDE e pela 
associação dos municípios.  
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INTRODUÇÃO 

 
A participação social nas decisões sobre as ações governamentais é garantida constitucionalmente e, 

por este motivo, configura-se em um instrumento da própria democracia. Para promover o desenvolvimento 
regional, é necessário atentar para as demandas sociais existentes, buscando consolidar as políticas 
públicas em consonância com as reais necessidades da população. 

Considerando esta relevância, o desenvolvimento econômico é uma premissa da sociedade atual, 

que anseia pelo seu próprio crescimento nas mais diversas áreas. De acordo com Bresser-Pereira (2007) o 

desenvolvimento econômico pode ser conceituado pelo aumento da produtividade ou da renda per capita, 

em conjunto com um processo ordenado e sistemático de acumulação de capital e, também, de 

incorporação de progressos de ordem técnica. Tendo em vista este aumento da renda per capita tem-se, 

consequentemente, a melhoria no padrão de vida da população, colocado como um dos objetivos políticos 

das sociedades modernas (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

A partir desta breve conceituação, compreender-se que o desenvolvimento econômico é apenas uma 

faceta do desenvolvimento regional ou territorial, por exemplo; desta forma, o desenvolvimento regional 

determina-se por um conjunto de fatores que envolvem econômica, infraestrutura, competitividade, capital 

humano, entre outros (KUGLEMAS, 2007). Do mesmo modo, o significado de desenvolvimento econômico 

varia conforme os valores históricos construídos por cada sociedade e cada localidade (VIEIRA; SANTOS, 

2012).  

Atentando para o fato de que o desenvolvimento econômico é histórico e, portanto, relacionado tanto 

com o surgimento das nações quanto com o acúmulo de capital (e, portanto, surgimento dos mercados), 

deve-se compreender que as taxas de crescimento e desenvolvimento não são igualitárias para todos, pois 

variam de acordo com a capacidade territorial em utilizar-se das ferramentas disponibilizadas para a 

promoção do desenvolvimento (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

Retomando Vieira e Santos (2012), compreende-se que a cultura local produz grande influência sobre 

a percepção acerca do desenvolvimento e da qualidade de vida, sendo importante reconhecer as 

características de cada território para buscar a implementação das melhores políticas públicas econômicas. 

Ressalta-se, ainda, que os valores essenciais para uma comunidade podem não ser os mesmos para outra 

comunidade. 

Considerando as possibilidades de ações governamentais e políticas públicas voltadas para o 

crescimento e desenvolvimento econômico regional, faz-se relevante inserir, neste contexto, a importância 

da participação da sociedade no tocante às políticas públicas executadas, buscando consolidar as ações 

governamentais como reflexos das demandas sociais. 

Segundo Bandeira (1999) a falta de participação social nas decisões políticas e governamentais é 

apontada como um dos principais motivos do fracasso das ações públicas. Neste sentido, torna-se 

necessária a criação de mecanismos que possibilitem, cada vez mais, a presença dos cidadãos nas 

decisões relacionadas à economia regional, uma vez que a sociedade é a principal beneficiária do 

desenvolvimento econômico regional. 

Ressalta-se, igualmente, que enquanto as necessidades e demandas sociais são ilimitadas, os 

recursos econômicos são limitados (VIEIRA; SANTOS, 2012) e, por esta razão, a disponibilidade tanto de 
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recursos quanto de ações para a promoção do desenvolvimento econômico regional deve ser 

cuidadosamente estudada, buscando produzir resultados sociais e econômicos efetivos. 

Desta forma, compreende-se a necessidade de uma abrangência cada vez maior dos processos 

participativos populares, buscando reconhecer as demandas legítimas de todos os segmentos sociais e 

econômicos, através da discussão de assuntos relevantes para a economia de cada região abrangida pelos 

encontros públicos (BANDEIRA, 1999). 

Legalmente, a participação popular nas decisões governamentais ganhou força a partir da 

promulgação da Constituição Federal, em 1988, a qual preconizou a participação social como uma das 

ferramentas de efetivação da democracia. Do mesmo modo, cabe salientar que o desenvolvimento é um 

dos objetivos da República, razão pela qual tais conceitos devem ser salientados e postos em prática 

(COELHO, 2004).  

Ao Estado, cabe o estabelecimento do equilíbrio entre o desenvolvimento e a distribuição; os lucros e 

os salários; os investimentos e as despesas sociais (BRESSER-PEREIRA, 2007). Entretanto, cabe à 

sociedade, através de seus cidadãos, a expressão de suas necessidades, buscando, de maneira 

cooperada, a adoção de estratégias governamentais e políticas públicas econômicas capazes de promover 

o desenvolvimento regional colaborando, portanto, com o desenvolvimento nacional. 

Deste modo, os principais objetivos deste estudo consistem em formular um referencial teórico 

qualificado acerca da relevância da participação da sociedade nas decisões governamentais, enfatizando tal 

participação em decisões cujas conseqüências se manifestem diretamente no setor econômico, afetando o 

desenvolvimento regional como um todo. 

 
METODOLOGIA 
 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa se classifica como descritiva que, no entendimento de Gil (2007), 

tem o intuito de descrever o objeto da análise, caracterizando-o, além de contextualizar os problemas 

relacionados ao mesmo. Quanto aos procedimentos, o estudo se caracteriza como pesquisa bibliográfica, 

uma vez que foi realizada a partir de obras e publicações sobre o tema proposto (GIL, 2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Através da construção do apanhado teórico, constatou-se a relevância da participação social no 
tocante às decisões que envolvam a economia local, considerando que o desenvolvimento econômico 
regional produz resultados diretos na qualidade de vida da população. 

Neste sentido, faz-se necessária a adoção de formas cada vez mais qualificadas e eficientes de 
participação popular, buscando a adoção desta participação como prática comum nas comunidades. As 
demandas sociais só são reconhecidas pelo Poder Público a partir do momento em que forem publicizadas 
pela população interessada.  

Outra questão percebida é que a participação social nas decisões governamentais acerca da 
economia diminui a distância entre Poder Público e cidadão, criando um canal de comunicação efetivo que 
se reproduz através dos tempos, qualificando-se em conjunto com a evolução da própria sociedade. 

O desenvolvimento econômico regional só é possível a partir da construção de instrumentos e ações 
governamentais que possibilitem a inovação, a qualificação da infraestrutura, o estabelecimento e 
crescimento de empresas, entre outras questões. Deste modo, há um incremento na renda per capita e na 
qualidade de vida, fatores essenciais para a configuração do desenvolvimento econômico e, a nível 
regional, este desenvolvimento reflete questões sociais, culturais e histórias, entre outras. 

 
CONCLUSÕES 
  

Diante do exposto, verifica-se que o desenvolvimento regional como um todo, abrangendo tanto sua 
faceta econômica quanto as demais, se torna ainda mais possível e eficaz a partir da participação da 
sociedade, compreendida como a principal beneficiária de qualquer política ou ação econômica que seja 
implementada. 

Considerando a disparidade entre demandas e capacidade estatal em atendê-las, a participação da 
comunidade para expor suas necessidades em prol do desenvolvimento econômico é fundamental. Este 
desenvolvimento reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade em geral, possibilitando a melhoria 
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na comunicação entre cidadão e Estado, além do incremento da confiança depositada nos órgãos 
governamentais. 
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RESUMO: O território, por estar relacionado a diversas áreas do conhecimento, é visto como um termo polissêmico e 
interdisciplinar. Neste sentido, o presente estudo analisa como as noções de território vêm sendo aplicadas na Ciência 
Administrativa, considerando duas grandes áreas funcionais (Produção & Operações e Marketing & Comercial). 
Metodologicamente, utilizou- se de revisão bibliográfica. Os resultados revelam que a Administração não possui 
teorizada uma noção de território e que, de forma implícita, tem utilizado em seus estudos a noção formulada pela área 
do conhecimento da Geografia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço da globalização, o discurso de um mundo móvel, fluido, desenraizado, generalizou-se 
em detrimento de uma visão mais arraigado. Assim, a noção de território passou a ser difundida em várias 
áreas do conhecimento (CHELOTTI, 2013) e a ser visto como um termo polissêmico e interdisciplinar 
(HAESBAERT, 2004). 

O debate acadêmico sobre a teorização da noção de território constitui um processo longo em 
algumas áreas do conhecimento, como a Geografia, a Economia e a Sociologia (SAQUET, 2007). Somente 
na década de 1990 que diversas e distintas áreas do conhecimento assumiram o território como noção em 
suas análises (FERNANDES, 2005). Entretanto, há áreas que não entraram na seara do debate acadêmico, 
em uma tentativa de teorizar território, como é o caso da Administração. 

Diante desse contexto, desenvolveu-se como objetivo geral analisar como as noções de território vêm 
sendo aplicados na área do conhecimento da Administração. O presente estudo justifica-se pela discussão 
inicial de aproximação entre a área do conhecimento da Administração e a temática do território, levando 
em consideração a necessidade de reflexão sobre as formas de utilização das noções de território na 
Ciência Administrativa. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo possui natureza teórica, de abordagem qualitativa, e caráter exploratório-
descritivo. Buscando analisar inicialmente a utilização das noções de território na área do conhecimento da 
Administração, utilizou-se o método bibliográfico e como técnica de coleta de dados o levantamento 
bibliográfico (GIL, 2012). Os dados foram analisados considerando duas das quatro grandes áreas 
funcionais da Administração: Marketing & Comercial e Produção & Operações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na grande área funcional “Marketing & Comercial”, Kotler (2008, p. 601) menciona que as empresas 
utilizam estratégias de vendas estruturadas por territórios, sendo que “cada vendedor trabalha em um 
território exclusivo para representar toda a linha de produtos da empresa”. Essas ainda realizam um 
planejamento territorial para as vendas de produtos, levando “em consideração a localização das barreiras 
naturais, compatibilidade das áreas adjacentes, adequação de transporte etc.”. Neste sentido, a escolha da 
localização geográfica das empresas é um dos segredos do sucesso e um dos aspectos principais para sua 
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fixação, assim como aspectos financeiros e legais (presença/ausência de subsídios governamentais, 
impostos altos/baixos, entre outros). 

A localização geográfica da empresa, ou ainda de cada uma de suas atividades da cadeia de valor, 
continua desempenhando um papel fundamental na vantagem competitiva. Para Porter (2009, p. 312-313), 
“um dos fatores determinantes da localização de uma atividade é a vantagem comparativa no seu 
desempenho, como, por exemplo, a localidade com o conjunto de matérias-primas e pessoas mais eficaz 
em relação aos custos”. Esses recursos proporcionam inovação, crescimento e produtividade às empresas, 
fazendo com que se estabeleçam em uma determinada localidade de um país, produzindo e/ou vendendo 
nesse último. 

Na área funcional “Produção & Operações”, as empresas utilizam diversas técnicas de seleção de 
áreas geográficas para definirem suas localizações. A logística, por exemplo, considera a disponibilidade de 
serviços, o solo (que deve ser capaz de suportar a estrutura) e o terreno (que deve possuir elevação para 
proporcionar drenagem) no processo de seleção de áreas adequadas para a localização geográfica das 
empresas. Segundo Bowersox e Closs (2009), a logística tem auxiliado no desempenho das empresas, 
permitindo vantagens de lugar, posse e tempo aspiradas pelo menor custo, e ainda, de acordo com 
Haesbaert e Ramos (2004), tem sido utilizada pelas empresas como um elemento de destaque no processo 
de apropriação do território. 

Cabe a ressalva de que a localização ainda é um fator que causa a “deslocalização” das empresas. 
Redução ou ausência de barreiras tarifárias, políticas a nível local, regional e nacional, disponibilidade de 
força de trabalho e dados de infraestrutura continuam centrais no processo de decisão das empresas por 
determinada localização (HAESBAERT; RAMOS, 2004). Além disso, há o fenômeno denominado por Milton 
Santos (1996) como a “guerra dos lugares”, o qual amplia a importância e o papel estratégico do espaço e 
do território, justamente por concentrar vantagens buscadas pelas empresas, como subsídios 
governamentais, mão de obra e infraestrutura. 

As empresas buscam um lugar para se instalarem que atendam suas necessidades operacionais e 
ofereçam vantagens, seja mão de obra, matéria-prima, infraestrutura e/ou subsídios governamentais. A 
ausência dessas necessidades e/ou vantagens pode atuar no processo decisório das empresas em 
mudarem de cidades, estados e/ou de países, fazendo com que busquem um novo lugar para se instalarem 
(FERNANDES, 2005). Recentemente, empresas de regiões industrializadas do Estado do Rio Grande do 
Sul se “deslocalizaram” para se “relocalizarem” em municípios do interior da Região Nordeste do Brasil, em 
virtude de atraentes incentivos fiscais, terrenos a preços acessíveis e oferta de mão de obra barata, como a 
Grendene (2016) e a Azaléia (2016), por exemplo. 

Considerando o exposto, percebe-se que a noção de território utilizada pela Administração é a que 
mais se aproxima daquela teorizada pela Geografia. Pode-se perceber isso de acordo com Albagli (2004, p. 
26), que apresenta a noção de território como sendo um “espaço apropriado por um ator, sendo definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder, em suas múltiplas dimensões”, sendo que “cada território é 
produto da intervenção e do trabalho de um ou mais atores sobre determinado espaço”. Nesse mesmo 
sentido, Haesbaert e Ramos (2004, p. 25) associam o território “aos processos de dominação e/ou 
apropriação do espaço”, e Schneider e Tartaruga (2004, p. 108) a “um espaço determinado por relações de 
poder, (...) e que possui como referencial o lugar”. 
 
CONCLUSÕES 
 

O presente estudo buscou analisar como as noções de território vêm sendo aplicadas na 
Administração. Considerando duas das quatro grandes áreas funcionais da Administração, percebeu-se que 
na “Produção & Operações”, especificamente na Logística e na Competitividade, e no “Marketing & 
Comercial” há a utilização, ainda que de forma implícita, da noção de território teorizada pela Geografia. 

A Administração ainda não se aventurou na construção da noção de território, tendo utilizado, na 
maioria das vezes em seus estudos, a noção teorizada pela Geografia. Devido ao território ser um 
fenômeno complexo e possuir uma pluralidade de enfoques, acredita-se que a Administração como área do 
conhecimento deveria reconhecer a utilização das noções de território teorizadas por outras áreas do 
conhecimento, em especial da Geografia. 
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar os projetos de bioenergia (Girassol e Etanol) protocolados pela 
AFUBRA após o Brasil lançar o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco em 2005, 
considerando a visão do gestor responsável pela execução dos projetos. Metodologicamente, esta pesquisa caracteriza-
se como descritivo-exploratória, de abordagem qualitativa, realizada utilizando o método de estudo de caso, sendo os 
dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados através da análise de conteúdo. Os resultados 
demonstram que os Projetos Girassol e Etanol protocolados pela AFUBRA se inseriram no Programa Nacional de Apoio 
à Diversificação em Áreas Cultivadas com o Tabaco, que atuaram dentro da perspectiva do Desenvolvimento 
Sustentável e que apoiaram os agricultores a buscarem um sistema produtivo sustentável e diversificado. No entanto, 
os projetos foram encerrados assim que constatadas suas inviabilidades. Cabe ressaltar que as culturas do girassol e 
de cana-de-açúcar mostraram-se mais direcionadas à prática da diversificação da propriedade do que à produção de 
matérias-primas para biocombustíveis de primeira geração. 

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável, Biocombustíveis de Primeira Geração, Fumo, AFUBRA, Projeto 
Girassol e Projeto Etanol. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com o progresso mundial dos debates ambientais que visam à preservação do meio ambiente, novas 
fontes de energia foram descobertas e colocadas em pauta de discussões, como os biocombustíveis. No 
entanto, sua produção, a longo prazo, passou a ser vista como um meio para promover a sustentabilidade 
ambiental para além do setor de combustíveis, substituindo culturas consideradas danosas ao meio 
ambiente e às pessoas, como o fumo (ETGES et al., 2002; FERES, 2010). 

Assim, o Brasil, um dos principais produtores mundiais de fumo, aderiu à Convenção-Quadro sobre 
Controle do Uso do Tabaco em 2003, e, posteriormente, lançou o Programa Nacional de Diversificação em 
Áreas Cultivadas com Tabaco em 2005, objetivando à diversificação produtiva em propriedades rurais 
familiares, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2014). Diante disso, a Associação dos 
Fumicultores do Brasil (AFUBRA) viu-se inserida em um novo contexto e protocolou dois projetos de 
bioenergia de caráter experimentais tangenciando a produção de energia e de alimentos na Região do Vale 
do Rio Pardo, no Estado do Rio Grande do Sul: o Projeto Girassol e o Projeto Etanol (AFUBRA, 2011; 
2014). 

Considerando o contexto supramencionado, desenvolveu-se como objetivo geral da presente 
pesquisa analisar os projetos de bioenergia (Girassol e Etanol) protocolados pela AFUBRA após o Brasil 
lançar o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco em 2005, considerando a 
visão do gestor responsável pela execução dos projetos. 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa possui natureza empírica, de abordagem qualitativa, e caráter exploratório-
descritivo. Buscando analisar os projetos de bioenergia (Girassol e Etanol) protocolados pela AFUBRA, 
utilizou-se o método do estudo de caso e como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada 
direcionada ao gestor de Assuntos Corporativos da Associação e responsável pela execução dos projetos 
(GIL, 2010). As entrevistas foram realizadas entre os dias 29 e 30 de maio de 2014 e tiveram duração média 
de 1h e 30 min. A técnica de análise dos dados coletados foi análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Projeto Girassol foi desenvolvido com o objetivo de pesquisar a viabilidade econômica da produção 
de girassol e do beneficiamento do grão em biodiesel como alternativa à diversificação da propriedade dos 
agricultores das regiões do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari e Centro-Serra do Estado do Rio Grande 
do Sul. O Projeto Girassol teve duração de cinco anos (2007-2011), sendo o processo de beneficiamento do 
grão realizado na unidade de bioenergia da AFUBRA, localizada no município de Rio Pardo-RS. 

O Projeto Girassol contou com a participação de agricultores e associados da AFUBRA, os quais 
disponibilizaram 1 ha de terra (lavouras experimentais) e mão de obra e, em contrapartida, a Associação 
forneceu sementes, implementos, insumos agrícolas e assistência técnica gratuita. O biodiesel e a torta de 
girassol gerados após o processo de beneficiamento do grão retornavam às propriedades dos agricultores, 
sendo o primeiro utilizado em motores dos maquinários das propriedades e a segunda como suprimento 
alimentar aos animais de corte e/ou de leite. 

No decorrer do Projeto Girassol, barreiras surgiram e dificultaram o plantio do grão de girassol nas 
propriedades das regiões mencionadas, como as diferentes condições climáticas, os diversos tipos de solo 
e topografias e, em especial, os prejuízos financeiros causados pelos pássaros que comiam as sementes da 
flor da planta. Desta forma, a AFUBRA encerrou o Projeto Girassol assim que constatada sua inviabilidade 
econômica, haja vista que, do ponto de vista econômico, somente mostrou-se viável com uma produtividade 
média de 2.000 kg/ha. No entanto, do ponto de vista técnico, social e ambiental, o Projeto se mostrou viável. 

Por sua vez, o Projeto Etanol foi desenvolvido com o objetivo de pesquisar a viabilidade econômica 
da cana-de-açúcar como alternativa à diversificação da propriedade dos agricultores da Região do Vale do 
Rio Pardo do Estado do Rio Grande do Sul. O Projeto Etanol teve duração de quatro anos (2008-2011) e 
não contou com a participação de agricultores e associados da AFUBRA, por ser uma pesquisa executada 
de modo experimental pela Associação em sua unidade de bioenergia. 

Com os resultados técnicos finais, a AFUBRA concluiu que a produção de etanol pelos agricultores 
da Região do Vale do Rio Pardo não seria viável, devido à utilização intensiva da mão de obra, sobretudo 
familiar, e também devido aos terrenos acidentados, impossibilitando a implementação de uma colheita 
mecanizada. No entanto, o Projeto apresentou viabilidade técnica e ambiental. 

De acordo com o Gestor entrevistado, o interessante dos Projetos Etanol e Girassol é a união de 
pequenos agricultores, com vistas à constituição de cooperativa, para a produção de biocombustíveis. 
Nesse sentido, para os agricultores das regiões do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari e Centro-Serra, a 
produção de biocombustíveis tornar-se-ia viável. No entanto, considerando as características produtivas e 
geográficas das regiões, as produções de leite e derivados e de embutidos podem ser vistas como mais 
atraentes no processo de diversificar a propriedade, de complementar a renda dos agricultores e de 
substituir o fumo. 

Cabe a ressalva de que ambos os projetos de bioenergia protocolados pela AFUBRA possuíram 
vieses majoritariamente econômicos. Percebe-se que o pilar econômico sobressai sobre os pilares social e 
ambiental, afetando, desta forma, a relação holística e harmoniosa entre os Pilares da Sustentabilidade e 
mostrando o não cumprimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável. É importante pensar em outras 
práticas produtivas sustentáveis e geradoras de renda para os agricultores das referidas regiões do País, 
considerando o alto grau de comprometimento da sustentabilidade social, econômica e ambiental 
apresentado pelas propriedades fumicultoras (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009; BIDARTE; COSTA, 2017; 
BONATO, 2013; ETGES et al., 2002). 
 
CONCLUSÕES 
 

A presente pesquisa buscou analisar os projetos de bioenergia (Girassol e Etanol) protocolados pela 
AFUBRA após o Brasil lançar o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco em 
2005, considerando a visão do gestor responsável pela execução dos projetos. Em relação ao Projeto 
Girassol, os resultados mostram que esse apresentou viabilidade técnica, social e ambiental, mas baixa 
atratividade financeira, o que contribui para que os agricultores continuassem optando por culturas mais 
rentáveis, ainda que não sustentáveis, como o fumo. Por outro lado, o Projeto Etanol apresentou apenas 
viabilidade técnica e ambiental, visto que a produção de etanol pelos agricultores não seria viável devido à 
utilização intensiva da mão de obra, sobretudo familiar, o que acabou impactando na viabilidade social e 
econômica. 
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As culturas do girassol e de cana-de-açúcar mostraram-se mais direcionadas à prática da 
diversificação da propriedade do que à produção de matérias-primas para biocombustíveis de primeira 
geração. Em suma, pode-se dizer que os projetos de bioenergia protocolados pela AFUBRA se inseriram no 
Programa Nacional de Apoio à Diversificação em Áreas Cultivadas com o Tabaco; que atuaram dentro da 
perspectiva do Desenvolvimento Sustentável – ainda que com viés majoritariamente econômico – e que 
apoiaram os agricultores a buscarem um sistema produtivo sustentável e diversificado. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ao analisar o primeiro Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano, evidencia-se 

que o conceito de desenvolvimento tem intenções maiores do que o aumento da renda per capita 
(SOARES, 2010). A definição de desenvolvimento para a ONU envolve a promoção de um ambiente onde 
seja possível que as pessoas desenvolvam suas potencialidades de acordo com suas intenções e 
necessidades. Isso significa que os indivíduos devem ter acesso “a recursos necessários para uma vida 
saudável, decente e não excludente na sociedade em que vivem” (SOARES, 2010, p. 3, grifo nosso). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, uma das formas para que o crescimento 
econômico dos países ocorra com maior bem-estar e justiça social, é proporcionando uma melhor situação 
relativa para as mulheres, assim como para outros grupos discriminados da sociedade. Isso implica, entre 
outras coisas, em aumentar as chances de acesso ao estudo e ao emprego possibilitando uma vida digna 
para si próprios e suas famílias.  

A inclusão das questões de gênero na noção de desenvolvimento vem na esteira do processo 
histórico de adaptação deste às novas compreensões do fenômeno. Mesmo assim, ainda na década de 
1990, Amartya Sen, economista indiano, já trazia para as discussões sobre desenvolvimento a temática do 
gênero. No seu entendimento a mulher precisava ser compreendida como agente de mudanças sociais.  

Diversos dados, atualmente, refletem a importância que a mulher está obtendo no mercado de 
trabalho, na educação e ainda, na participação política. Em contraponto, observa-se que as mulheres ainda 
participam menos do mercado de trabalho em relação aos homens.  

Dessa forma, Sen (2010) entende que a mulher deve ter condições para trabalhar fora de casa, e que 
isso promoveria diversas consequências pessoais, como o ganho de poder, bem como, questões 
relacionadas à família e ao ambiente econômico. Entende-se assim, que o conceito de desenvolvimento se 
transforma como afirma o autor supracitado, pois as mulheres na condição de agentes se tornam uma das 
principais intermediárias na mudança econômica e social, e este movimento vai refletir nas características 
centrais do processo de desenvolvimento. 

Sendo assim, este estudo teve por objetivo analisar as abordagens recentes da produção científica 
brasileira, acerca de gênero e desenvolvimento. Defrontando-os com a realidade das mulheres verificada 
através dos índices de Desigualdade de Gênero- IDG contidos nos RDHs brasileiros.  

 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, com base em artigos científicos 

indexados nas bases de dados da Scielo e Periódicos Capes e nos RDHs. As palavras chaves utilizadas 

para o levantamento do portfólio inicial dos artigos foram: Gênero; Desenvolvimento; Mulher; Feminino; 

Produção; e Desenvolvimento econômico. Através dos resultados obteve-se cerca de 250 artigos. Para 

melhorar o portfólio foi realizado um filtro, analisando o resumo dos artigos a fim de verificar os de maior 

aderência com o tema. Findadas as análises, restaram-se 12 artigos, que de alguma forma relacionaram 

gênero e desenvolvimento, compondo assim, o objeto de estudo. Já o RDH que é composto por diversos 
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índices, precisou ser especificado trazendo para a análise do estudo somente os IDGs do ano 2010 (data de 

criação) a 2016, entendendo-se que este índice é o que melhor reflete a proposta do estudo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com intuito de comparar o que vem sendo tratado no âmbito acadêmico e o que se tem de dados 
reais sobre a situação da mulher na esteira do processo de desenvolvimento no Brasil, foi analisado os 
pontos em comuns e diferentes entre os estudos acadêmicos e os relatórios. A primeira questão a ser 
abordada é a convergência entre os estudos e os relatórios de que a situação da mulher ainda precisa de 
muita atenção por parte dos órgãos públicos. A mulher se encontra inferiorizada diante dos homens, e isso 
se reflete tanto nos estudos quanto nos resultados do IDG. 

No estudo de Barroso (1989), que ocorreu antes do início dos relatórios e antes da criação do IDG, 
tem uma visão da mulher pouco evoluída ou até inexiste, se for considerar a relação com o 
desenvolvimento. Esta visão tão empobrecida pode ter relação com o contexto histórico do momento, bem 
como a baixa discussão das questões sobre gênero. Após este estudo, identificamos uma pesquisa de 
Farah (2004). Aqui percebe-se que decorre muito tempo entre um estudo e outro, dessa forma, as visões 
sobre gênero estão modificadas e mais alinhadas à noção de desenvolvimento. Sendo que neste segundo 
estudo, aborda-se a questão dos programas voltados para a mulher, e aponta-se que esses não estavam 
sendo efetivos. Sendo também verificado essa mesma questão no estudo de Moassab e Vieira (2016).  

Soares (2010) tem a intenção de criar novos índices que melhor demonstrassem a realidade das 
desigualdades, nesse esforço acaba identificando que as mulheres negras são, ainda, menos valorizadas 
de que as brancas que por sua vez são menos valorizadas do que os homens. Nesse sentido, no mesmo 
ano Freitas (2010) propõe a criação de uma agenda para discutir gênero, desenvolvimento e questões 
ambientais. Sendo que no relatório do ano seguinte destes estudos, é abordado justamente o tema de 
desenvolvimento sustentável e equitativo que não pode ser concebido sem justiça social e imparcialidade.  

Pode-se ainda citar como pontos em comum, a identificação de que a mulher necessita estar mais 
presente no meio político, para ajudar nas decisões que também dizem respeitos a elas (JERABEK; DEVIÁ, 
2015). A questão da mulher no meio rural é outro ponto analisado nos artigos, e defende que mesmo 
lutando, o caminho ainda é longo para haver maiores igualdades (LISBOA, LUSA, 2010; BARCELLOS, 
2013; MENDES, et al., 2014). Visto que, o lugar que a mulher ocupa na sociedade é determinado por seu 
papel na família, em função dos estereótipos de gênero, o que dificulta a sua participação em diversas 
esferas fora de casa (MONTOYA, et al. 2015). 

Ribeiro (2016) aponta que a capacitação influencia a trajetória feminina, porém, mesmo elas 
ocupando a maioria com pelo menos o ensino secundário completo, estas ainda ocupam menos postos de 
trabalho, fato verificado em todos as edições do relatório. E que também, foi identificado em alguns estudos 
aqui analisados. Sendo que a situação se agrava, conforme mostra o estudo de Bortoluzzo et al. (2016), 
quando a desigualdade se acentua entre mulheres e homens com ensino superior completo, em que os 
homens são mais valorizados. 

Nota-se que em todas as pesquisas, mais forte a partir da criação do relatório onde o fomento das 
discussões sobre desenvolvimento se acentua, se observa algum ponto de relação e concordância entre 
estudos acadêmicos e os relatórios. Não se pode afirmar que seja somente pela criação dos relatórios que 
o debate aumentou academicamente, devem existir diversos fatores que contribuíram para isso, como por 
exemplo, o próprio movimento femininsta que luta pelos seus espaços na sociedade. Mas, esta se configura 
como uma evidência levantada por esta pesquisa. 

De forma geral, pode-se afirmar que as mulheres ainda estão em desvantagem, fato comprovado 
tanto através dos relatórios como por meio dos estudos acadêmicos. E, esse fato se torna mais contunde, 
se for considerar que os estudos acadêmicos foram realizados em diversos cenários com diferentes atores, 
em que os resultados se mostram sempre similares. Sendo assim, identificou-se que os relatórios e as 
pesquisas aqui analisadas, tem diversos fatores semelhantes ou até mesmo, iguais. Já pontos divergentes 
não foram identificados de forma expressiva, fato positivo, visto que os relatórios são mais abrangentes e se 
referem ao todo e as pesquisas, que ocorrem em amostras menores estão refletindo os mesmos resultados. 
Assim, percebe-se que as discussões sobre gênero e desenvolvimento estão alinhadas em perspectivas 
semelhantes, e concordantes de que ainda, há muito o que ser estudado e debatido para que haja 
futuramente um desenvolvimento humano igualitário. Porém, a expectativa para o futuro não é totalmente 
pessimista, haja visto que os IDGs vêm tendo resultados mais positivos, e os resultados acadêmicos 
mostram pequenos avanços e ganhos das mulheres nos espaços social, econômico e político.  
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CONCLUSÕES 
 

O presente estudo de caráter bibliográfico e documental, contou com a análise de 12 artigos que 
tivessem como base a discussão de gênero relacionado com o processo de desenvolvimento e os IDGs 
contidos nos RDHs brasileiros. Dessa forma, pode-se notar que esse tema é, ainda, abordado de forma 
tímida, deixando margem para outros estudos, a fim de investigar os motivos da pouca participação 
feminina em diversas esferas.  

A noção de desenvolvimento abordado nos estudos, percorre concepções de desenvolvimento 
através do crescimento econômico até, o desenvolvimento sustentável mostrando que não há um consenso 
geral. Ponto em comum, é o fato de concordarem que uma das formas das mulheres sofrerem menos com a 
desigualdade, é a partir das ações dos governos com programas voltados especificamente às mulheres e a 
promoção de maiores oportunidades de emprego e participação política. “Investir em políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento da mulher é racional do ponto de vista econômico e vital para elevar o 
bem-estar social” (BORTOLUZZO, et al., 2016, p. 162). 

Em uma análise geral, pode-se depreender que as mulheres estão, a cada dia mais, lutando pelos 
seus espaços de diversas formas, e que conforme assegura Sen (2010, p. 263), “nada atualmente é tão 
importante na economia política de desenvolvimento quanto um reconhecimento adequado da participação 
e da liderança política, econômica e social das mulheres”, sendo um dos aspectos fundamentais do 
“desenvolvimento como liberdade”. 

Um dos maiores desafios para estudos futuros, é a verificação dos principais pontos de 
participação econômica das mulheres no desenvolvimento, utilizando da concepção de desenvolvimento 
ligado ao crescimento econômico. E considerando o desenvolvimento sustentável e equitativo, se torna 
importante uma pesquisa que analisasse como se dá o empoderamento das mulheres e como tal fato pode 
influenciar no desenvolvimento dos países. Já, como limitação do estudo, aponta-se somente a presença da 
análise de um índice contido nos relatórios, tendo uma visão reduzida da situação da mulher no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Molinari e Juchen Neto (2016) o setor vitivinícola brasileiro possui diversidade de 
produtos, sendo um mercado segmentado e composto por várias cadeias produtivas, no qual se distinguem 
e vinhos de mesa e vinhos finos. Com a implantação do MERCOSUL em 1991 e suas medidas de redução 
gradativa de impostos que entrou em vigor em 1995, foi conferido aos Estados Partes a comercialização de 
seus produtos sem tarifas aduaneiras. 

No contexto mundial segundo dados do IBRAVIN (2016) o Brasil é o 21º maior produtor de vinhos 
mundial, o 5º maior do hemisfério sul e segundo e Informativo Saca Rolha (2016) o 3º produtor mais 
importante da América do Sul. Viegas (2006) indica dois problemas referentes ao cenário vitivinícola 
nacional que são o baixo consumo e o preço alto devido a cargas tributárias que incidem sobre o produto 
nacional, não conseguindo competir com o vinho importado apresenta valor mais acessível. O Uruguai, 
como o Brasil, investe em enoturismo, pois segundo Calvi e Gonzalez (2016) 15% das 230 vinícolas 
recebem visitas e em 2013 receberam em torno de 50.000 visitantes dos quais 80% são estrangeiros e 
brasileiros em sua maioria. O presente estudo tem como objetivos caracterizar o mercado de vinhos do 
Uruguai e do Brasil, evidenciando o panorama da vitivinicultura destes dois países-membros do 
MERCOSUL, elencando a produção, comercialização e as estratégias no setor vitivinícola utilizadas para 
alavancar as vendas nos mercados interno e externo. 
 
METODOLOGIA 

Para desenvolver o presente estudo foi realizado uma revisão bibliográfica, segundo Marconi e 
Lakatos (2008) as fontes bibliográficas fornecem ao pesquisador dados exigindo manipulação de 
procedimentos diferentes. As fontes foram obtidas através de pesquisas bibliográficas, que segundo Gil 
(2008) possuem a vantagem nas pesquisas que apresentam dados dispersos, porém é necessário 
assegurar as condições em que os dados foram obtidos, também foram realizadas pesquisas documentais, 
no qual Gil (2008) cita que são dados que ainda não receberam tratamento e podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebeu-se com esta pesquisa que o Brasil e Uruguai, que são países fronteiriços, com regiões 
vitivinícolas limítrofes, possuem diferenças em relação ao consumo, enquanto o Uruguai consome 
praticamente toda a produção de vinho, o Brasil importa a bebida mais do que consome. 

O Brasil é o maior importador com cerca de 3.776.850 hectolitros, segundo Mello (2015) consumiu no 
ano e 1,73 litros per capita e exporta pouco da produção, segundo Embrapa Uva e Vinho (2015) em torno 
de 12.540 hectolitros e produziu em 2015, 2.474.575,42 hectolitros (UVIBRA, 2015), sendo o segundo maior 
produtor de vinhos dentre os países do MERCOSUL no ano de 2015. 

O Uruguai foi o segundo maior exportador em 2015, de acordo com Instituto Nacional de 
Vitivinicultura do Uruguai - INAVI (2016) foram produzidos 657.728,93 hectolitros de vinhos em 2015, sendo 
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exportado em torno de 23.250,40 hectolitros e importou, conforme o Sistema de Análise de Informações de 
Comércio Exterior – ALICEWeb (2015)  cerca de 301.229,60 hectolitros. Conforme Montes (2016) o 
consumo per capita em 2015 foi de 25,6 litros de vinho, que ao compararmos o Uruguai com outros países 
membros do MERCOSUL pode ser considerado o segundo país consumidor de vinho do bloco. 

Importante ressaltar as diferenças entre Brasil e Uruguai em relação à exportação, importação, 
produção e consumo de vinho. Com áreas maiores, segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2016) o Brasil possui uma extensão territorial de 8.515.767,049 km² e o Uruguai com 
extensão territorial de 176.220 km², o Brasil produz mais, importa mais, quase 10 vezes mais e consome 
menos que o Uruguai que segundo INAVI (2016) é o 4º maior produtor de vinhos da América Latina, no ano 
de 2016 exportou cerca de 3.420.969 litros de vinho dos quais 2.343.375 foram para o Brasil, no qual o 
imposto de importação é zero, 178.335 foram exportados para Bélgica e 178,052 para Estados Unidos, cujo 
imposto de importação é de 21,29%). 

De acordo com Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) para o ano de 2017 as 
alíquotas de tributação do vinho chegam a 54,73% do valor do produto. Dentre este total, segundo Carvalho 
(2016) os principais tributos aplicados aos vinhos são Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) com média de 25% (alíquota varia de acordo com o estado), Imposto sobre Produto Industrializado 
(IPI) 20%, Programa Integração Social (PIS) 1,65%, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) 7,6% e 0,48% somam outros impostos, sendo que atualmente produtos ou bens com destino ao 
exterior gozarão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, IPI em forma de imunidades previstas na 
Constituição Federal (RIBEIRO e MAGANHINI, 2016).  

Conforme Banchero e Rodriguez (2011) o Uruguai apresenta queda de participação no mercado 
interno devido a queda do consumo de vinho e é agravado pelo aumento do consumo do vinho importado. 
Os autores acima ainda discorrem sobre o vinho importado no qual obtém privilégios tarifários, o que ocorre 
com os países do MERCOSUL, e pelo fato do consumidor uruguaio dar preferência ao vinho importado 
considerando que este tem melhor qualidade. A estratégia do Uruguai para o aumento do consumo nos 
mercados interno e externo é principalmente o enoturismo.  

 
 
CONCLUSÕES 

Argentina e Uruguai, respectivamente os maiores consumidores de vinhos do MERCOSUL, 
apresentam diminuição do consumo da bebida, para os Uruguaios é resultante da qualidade atribuída aos 
vinhos importados, para consumidores da Argentina a queda está na procura por produtos com teor 
alcoólico mais baixo, como a cerveja. O Brasil na contramão apresenta aumento de consumo tanto para 
vinhos nacionais como para vinhos importados, sendo este último com incremento de 17% no ano de 2016 
em relação a 2015e a ele atribuído melhor preço e boa qualidade. 

O consumo de vinhos no MERCOSUL é desigual, apesar de ser o 4º maior produtor mundial de 
vinhos, pois existem 2 países que consomem mais que 20 litros per capita, como Uruguai e Argentina e 
outros 2 que consomem menos de 2 litros per capita, caso do Brasil e Venezuela. Brasil, Uruguai e 
Argentina possuem 20, 19 e 17 regiões vitivinícolas respectivamente, a produção brasileira localiza-se na 
Serra Gaúcha, a uruguaia em Canelones e a Argentina em Mendonza. Brasil e Uruguai utilizam a 
nomenclatura como vinhos de mesa e vinhos finos, já a Argentina utiliza apenas vinho seguido da 
característica cromática, os vinhos argentinos dividem-se em vinhos varietais e sem menção a varietais. A 
maior parte da produção de uva do Uruguai são as viníferas e do Brasil são as americanas, na Argentina a 
maioria da produção é destinada a vinificação. 

As estratégias utilizadas pelo Uruguai para a expansão do setor vitivinícola envolve principalmente o 
Enoturismo, cerca de 80% dos visitantes as vinícolas uruguaias são brasileiros. Outra estratégia uruguaia 
utilizada desde 2014 é o vinho como bebida nacional, fazendo com que o vinho uruguaio esteja presente 
em qualquer evento do país. O Brasil também utiliza o Enoturismo como estratégia, além de participação de 
vinhos em feiras e eventos nacionais e internacionais. O setor vitivinícola brasileiro tem projetos para 
identificar o vinho como alimento benéfico à saúde para que haja redução de suas tributações. A Argentina 
possui políticas públicas para o desenvolvimento do setor vitivinícola, sendo uma delas o reconhecimento 
do vinho como bebida nacional desde 2013, outra política é a suspensão da alíquota interna de 12% para 
estabelecimentos produtores de vinhos e espumantes. 

A produção de vinhos no Uruguai e na Argentina, na grande maioria, é absorvida pelo mercado 
interno. Já a produção brasileira abastece a demanda de consumo, porém importa mais do que consome. O 
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MERCOSUL tem potencial para expansão da vitivinicultura, Brasil, Argentina e Uruguai têm trabalhado para 
o desenvolvimento do setor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, o Brasil assume uma posição de destaque internacional por ter construído uma estratégia 
de combate à fome e à pobreza nos últimos anos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (BRASIL, 2015) no período de 2002 à 2013 houve uma redução de 82% da 
população brasileira considerada em situação de subalimentação, e alguns fatores principais contribuíram 
para esta realidade, entre eles o aumento da oferta de alimentos, o aumento da renda dos mais pobres, a 
valorização do salário mínimo, a geração de empregos e o Programa Bolsa Família, objeto de estudo desta 
pesquisa.  

Esta pesquisa científica relativa ao Programa Bolsa Família, o qual tema é envolto de sucessos, 
mas também é permeado de polêmicas e questionamentos, assinala a importância dos estudos que buscam 
compreender a complexidade do processo de implementação de políticas públicas e que ao pensar o 
desenvolvimento regional, deve-se levar em consideração toda população que ali vive, e assegurar, por 
meio do Estado, políticas públicas e programas, que lhe garantam viver com dignidade. Nesse contexto, as 
políticas públicas podem se constituir em importantes aliadas no processo de desenvolvimento regional, 
fortalecimento dos territórios e na superação da pobreza, como é o caso do Programa Bolsa Família criado 
em 2003. No Brasil, os programas de transferência de renda vêm se consolidando como uma importante 
estratégia do Sistema de Proteção Social de combate à pobreza, pois associam a transferência de valores 
monetários diretos a indivíduos ou a famílias, vinculando essa transferência às medidas situadas 
principalmente no campo das políticas de educação, de saúde e de assistência social, embora tais 
programas não sejam isentos de críticas ou problemas.  

O Bolsa Família, além de combater a fome, possui o papel de dinamizar e movimentar a economia, 
apresentando, ao longo da sua execução, um impacto significativo na vida de milhões de pessoas (SILVA; 
YAZBEK; GIOVANNI, 2012). Nesse sentido, observa-se que o Brasil vem, ao longo dos anos, progredindo 
na execução desses programas. No que se refere especificamente ao município de Chapecó, recorte 
territorial deste estudo, destaca-se que ele apresenta forte influência econômica na região oeste de Santa 
Catarina, conhecido como o mais importante complexo agroindustrial produtor e exportador de carne e 
derivados do país. A atividade agroindustrial foi a principal responsável pelo desenvolvimento regional e pelo 

processo de urbanização do município (ALBA, 2002), outro fato que motiva o estudo é a existência de um 
número considerável de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Chapecó, pois, atualmente há 
um total de 4.204 famílias que recebem o benefício no município. Chapecó é o quarto município do estado 
de Santa Catarina com maior número de beneficiários (SAGI/MDS, 2015).Para tanto, o objetivo principal 

deste trabalho é de analisar a repercussão das condicionalidades do Programa Bolsa Família em Chapecó, 
SC, a partir do acesso das famílias beneficiárias aos direitos socioassistenciais. 

 

 
 
METODOLOGIA 
  

O método de abordagem utilizado para esta pesquisa é o materialista dialético e histórico, pois ele 

possibilita uma leitura crítica da realidade social. Essa pesquisa é de caráter qualitativo e exploratório. 

Foram utilizadas revisão bibliográfica e pesquisa documental para entender melhor o fenômeno estudado. 
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 A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas às famílias beneficiárias do Bolsa 

Família e às profissionais dos CRAS que trabalham diretamente com essa população. Ainda coletaram-se 

dados secundários da plataforma SAGI (Relatório de Informações Sociais) do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS, 2015) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015). 

Os dados secundários coletados por meio de bases de dados existentes na Plataforma SAGI/MDS 

(2015) e IBGE (2015) possibilitaram a identificação do perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família em Chapecó e sobre a região oeste de Santa Catarina. A obtenção dos dados primários ocorreu a 

partir da utilização da entrevista, considerada por Minayo (1994) como o procedimento mais usual em 

trabalho de campo, pois através dela o entrevistador busca informações a partir das narrativas dos 

entrevistados, de uma forma bem simples através de uma conversa com propósitos definidos.  

Neste caso, o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre território e sua relação com as 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. O recorte temporal é o período de 2015 a 2016 e foram 

utilizadas revisão bibliográfica e pesquisa documental para entender melhor o fenômeno estudado. Para 

tanto, utilizou-se da consulta a documentos como publicações, artigos em jornais, monografias, 

dissertações, teses, entre outros, capazes de fornecer dados atualizados e relevantes sobre o tema de 

pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2001). Realizaram-se entrevistas semiestruturadas em que se seguia um 

modelo pré definido que possibilitou o contato direto com o público estudado. Foram entrevistados 12 

profissionais dos CRAS de Chapecó, entre eles seis psicólogos e seis assistentes sociais que trabalham 

diretamente com as beneficiárias, bem como, 9 beneficiárias do Programa Bolsa Família de Chapecó. Ao 

todo foram entrevistados 21 sujeitos. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os principais resultados identificados neste estudo evidenciam que as condicionalidades do 
Programa Bolsa Família contribuem para o acesso das famílias beneficiárias aos direitos socioassistenciais. 
Contudo, identifica-se que o Bolsa Família possui efeito somente no alívio da pobreza e não na superação 
da situação de vulnerabilidade social. O programa apresenta dificuldades em garantir a oferta dos serviços 
de Assistência Social, Saúde e Educação, comprometendo o processo de implementação das 
condicionalidades do Bolsa Família.  

Os desafios do Programa para o território de Chapecó estão relacionados especialmente com o 
trabalho desenvolvido a partir dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), pois há uma grande 
dificuldade de sensibilizar as famílias a participarem das ações promovidas pelas profissionais, bem como, 
de garantir que o seu ingresso no mercado de trabalho em virtude da baixa escolarização. Os profissionais 
evidenciaram algumas sugestões para qualificar a implementação do programa, como a busca pela garantia 
do empoderamento dos beneficiários através da educação, especialmente através de cursos 
profissionalizantes como o Pronatec; a criação de uma condicionalidade no Programa vinculada à 
assistência social que garantisse uma maior participação das famílias nas atividades promovidas pelos 
CRAS; bem como, um comprometimento do poder público para com a profissionalização dessa população.  

Identificaram-se também algumas críticas com relação ao Programa, tais como: a falta de 
honestidade de algumas pessoas ao declararem seus rendimentos; dificuldades na administração do 
Programa; a alimentação incorreta dos dados na plataforma SICON; a desmobilização do poder público em 
fortalecer o trabalho em rede, entre outros aspetos.  

Observou-se, ainda, que em Chapecó não existe um processo de execução e de monitoramento 
das ações envolvendo as áreas da saúde, educação e assistência social. O trabalho em rede também é um 
desafio que precisa ser superado no território chapecoense. Com este estudo destaca-se ser imprescindível 
que a Assistência Social, Saúde e Educação dialoguem sobre território, superando os desafios em se 
trabalhar com essa população, preenchendo essas lacunas, pensando na organização dos serviços que 
venham fortalecer a rede de atendimento às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Por fim, 
constatou-se que as condicionalidades são fundamentais para que haja o processo de inclusão social, 
autonomia e protagonismo das pessoas beneficiárias, embora se identifique a necessidade de haver alguns 
ajustes no processo de implementação do Programa Bolsa Família. 
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CONCLUSÕES 
 

Esta pesquisa apresenta dados significativos sobre a realidade dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família no município de Chapecó, SC, que poderão contribuir no processo de identificação de estratégias 
de ações relacionadas com o acompanhamento destas famílias no âmbito do Programa Bolsa Família. A 
contribuição desse estudo é de melhor compreensão desse programa social, a fim de se definir estratégias 
e ressignificar a questão das condicionalidades, fomentando a discussão sobre o entendimento do território 
por parte da gestão destas políticas públicas, pelo poder público municipal. Assim, deve-se partir da lógica 
de proximidade com essa população, em que a transferência de renda deve ser um eixo na estratégia de 
combate à pobreza, mas não se deve considerar esse eixo a própria estratégia, tal como é desenhado pelo 
Bolsa Família. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família é 
uma das ações que necessita de atenção compartilhada dos sujeitos envolvidos na execução e na gestão 
da Política de Assistência Social nas três instâncias (governo federal, estados e municípios), bem como nas 
áreas (saúde, educação e assistência social) na perspectiva da intersetorialidade, ou seja, é necessário 
uma articulação das ações em diferentes escalas. Ressaltou-se ainda, a dificuldade do CRAS em 
sensibilizar a população a participar das ações promovidas, além da dificuldade em encaminhar essas 
pessoas ao mercado de trabalho, tendo sido sugerido pelas profissionais a criação de estratégias que 
possibilitem alternativas de geração de trabalho e renda a partir das particularidades e do perfil dessas 
pessoas, pois a questão da escolarização dessa população e a dificuldade de inserção delas no mercado 
trabalho se constitui em uma lacuna grande do PBF. 

Como sugestões para qualificar o PBF foi sugerido pelos profissionais e pelos beneficiários que são 
necessárias algumas ações, tais como: empoderar o público alvo por meio da educação, vinculando a 
cursos profissionalizantes como o Pronatec; criar uma condicionalidade no Programa vinculada à 
assistência social que garantisse uma maior participação das famílias nas atividades promovidas pelos 
CRAS e compromissos relacionados no que se refere à profissionalização dessa população também foi 
sugerido pelas profissionais entrevistadas. O mais grave para o caso de Chapecó são as considerações 
sobre as condições e a capacidade do poder público municipal de acompanhar essas famílias, conforme 
relatos das profissionais. O desafio do Programa é garantir o trabalho de base que deve ser realizado pelos 
CRAS, em virtude da dificuldade de sensibilizar as famílias à participação das ações promovidas pelas 
profissionais, ao mesmo tempo em que, caso um grande número de beneficiárias começassem a participar, 
o município não teria condições de atender toda essa demanda. Nesses casos, são priorizadas para 
atendimento apenas as famílias beneficiárias em descumprimento das condicionalidades. 
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