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RESUMO 

A presente pesquisa insere-se no contexto de Desenvolvimento e Sociedade, tema 
do Programa de Pós-graduação da UNIARP uma vez que almejou-se estudar a 
temática do empreendedorismo e do desenvolvimento local. Este trabalho 
apresentou como principal objetivo entender as percepções dos agentes de 
transformação local chamados neste estudo de atores locais de transformação sobre 
o papel do empreendedorismo no desenvolvimento local dos municípios de União da 
Vitória-PR e Porto União-SC e os seguintes objetivos específicos: conhecer o perfil 
das instituições e dos entrevistados; identificar as principais dificuldades enfrentadas 
pelas instituições pesquisadas; analisar se os atores locais de transformação 
visualizam ações entre os dois municípios em prol do desenvolvimento local e 
compreender as percepções dos atores locais de transformação acerca dos cenários 
atual e futuro da região. O método utilizado no estudo foi o indutivo. A pesquisa se 
caracterizou como bibliográfica, descritiva e de abordagem qualitativa. As entrevistas 
de aprofundamento com perguntas fechadas e abertas foram realizadas nos meses 
de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 de forma presencial. Os atores foram 
selecionados buscando-se contemplar os representantes de organizações 
consideradas promotoras do desenvolvimento, ou seja, participantes da indústria, 
comércio, prestação de serviço e poder público de União da Vitória-PR e Porto 
União-SC da seguinte maneira: poder público executivo através dos prefeitos de 
ambas cidades, câmara dos dirigentes lojistas, quatro universidades locais sendo 
duas particulares, uma estadual e uma comunitária e ainda 20 empresas da região, 
sendo 10 de cada cidade. Para a análise de dados optou-se pelo método de análise 
de conteúdo. Após a realização das entrevistas pode-se responder aos objetivos 
específicos quando se conheceu o perfil dos entrevistados, sendo predominante de 
homens, com formação superior, experientes nos setores que trabalhavam e poucos 
realizaram algum curso de educação empreendedora. Identificou-se que as maiores 
dificuldades vividas pelas organizações eram: a baixa renda per capita familiar local, 
baixo potencial de consumo, falta de mão de obra qualificada, a limitada atividade 
industrial local e o fato de ser duas cidades próximas, mas localizadas em estados 
diferentes e com isso a falta de representatividade política. Quanto as percepções 
sobre o cenário atual e futuro da região, os atores não visualizam articulação entre 
os dois municípios em ações voltadas em prol do desenvolvimento local e veem com 
preocupação o cenário atual e futuro da região por não visualizarem perspectivas 
demudança local, entendem o empreendedorismo como sendo a abertura de novas 
empresas, reconhecem que seu processo é fator importante na movimentação da 
economia local e na geração de emprego e renda. Sugerem que as vocações 
econômicas locais ainda são baseadas no extrativismo sejam aprimoradas ou 
substituídas criando assim uma nova identidade econômica local e apontam 
investimentos aos setores: educacional, industrialização, cooperativismo rural e 
agronegócio além do turismo como alternativas de fomento ao empreendedorismo e 
o desenvolvimento regional. Foi possível com esta pesquisa entender melhor como 
é visto o empreendedorismo e desenvolvimento local sob a ótica dos atores, além 
dos dados da pesquisa servirem como base para outros estudos a serem 
desenvolvidas na região. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento regional. 

Quadrupla Hélice.  



8 
 

  

ABSTRACT 

 
The present research is inserted in the context of Development and Society, the 
theme of the UNIARP Graduate Program since it aimed to study the theme of 
entrepreneurship and local development. This work had as main objective to 
understand the perceptions of the local transformation agents called in this 
study of local transformation actors on the role of entrepreneurship in the local 
development of the municipalities of União da Vitória-PR and Porto União-SC 
and the following specific objectives: to know the profile of the institutions and 
the interviewees; identify the main difficulties faced by the researched 
institutions; analyze whether local transformation actors see actions between 
the two municipalities in favor of local development and understand the 
perceptions of local transformation actors about the current and future 
scenarios in the region. The method used in the study was inductive. The 
research was characterized as bibliographic, descriptive and with a qualitative 
approach. In-depth interviews with closed and open questions were conducted 
in December 2019 and January 2020 in person. The actors were selected 
seeking to contemplate the representatives of organizations considered 
promoters of development, that is, participants from industry, commerce, 
service provision and public power from União da Vitória-PR and Porto União-
SC as follows: executive public power through the mayors of both cities, the 
chamber of storeowners, four local universities, two private, one state and one 
community, and 20 companies from the region, 10 from each city. 
For data analysis, the content analysis method was chosen. After conducting 
the interviews, specific objectives can be answered when the profile of the 
interviewees was known, being predominantly male, with higher education, 
experienced in the sectors they worked in and few took any entrepreneurial 
education course. It was identified that the greatest difficulties experienced by 
organizations were: low local per capita income, low consumption potential, lack 
of qualified labor, limited local industrial activity and the fact that there are two 
cities close, but located in states different and with this the lack of political 
representativeness. Regarding the perceptions about the current and future 
scenario of the region, the actors do not see articulation between the two 
municipalities in actions aimed at promoting local development and are 
concerned with the current and future scenario of the region because they do 
not see prospects for local change, understand the entrepreneurship as the 
opening of new companies, recognize that its process is an important factor in 
the movement of the local economy and in the generation of jobs and income. 
They suggest that local economic vocations are still based on extractivism to be 
improved or replaced thus creating a new local economic identity and point to 
investments in the sectors: education, industrialization, rural cooperatives and 
agribusiness in addition to tourism as alternatives to foster entrepreneurship 
and regional development. It was possible with this research to better 
understand how entrepreneurship and local development is seen from the 
perspective of the actors, in addition to the research data serving as a basis for 
other studies to be developed in the region. 
 
Keywords:Economic development. Regional development. Quadruple Helix.  
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INTRODUÇÃO 

 

As constantes e rápidas mudanças ocorridas na sociedade resultantes 

principalmente, da globalização e das transformações tecnológicas acabam por levar 

pessoas e organizações a agirem de forma diferenciada e inovadora e, 

indiferentemente do fator que gerou tal comportamento, essa busca os fazem 

assumir riscos e criar novos modelos de negócio e gestão. Esses feitos 

caracterizam-se como empreendedorismo. 

Emborao empreendedorismo esteja cada vez mais em evidência nos artigos, 

revistas, internet, livros e aparenta ser um termo “novo” para muitos profissionais, na 

verdade é um conceito antigo que assumiu diversas vertentes ao longo do tempo. 

O empreendedorismo tem sido objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento, como na Economia, na Sociologia, na Administração, na Educação, 

etc. 

No Brasil, o interesse pelo empreendedorismo aumentou consideravelmente 

nas últimas décadas e, por consequência, o país vem sendo apontado como um dos 

países mais empreendedores do mundo. De acordo com uma pesquisa realizada 

peloGEM (Global Entrepeneurship Monitor) em 49 países em 2018 no Brasil cerca 

de 52 milhões de pessoas estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora 

sendo esse o melhor desempenho desde 2002 quando esse índice começou a ser 

medido e resultando em 38% a taxa total de empreendedorismo. 

Existem várias definições acerca do termo empreendedor, sendo atualmente 

estudado em diferentes áreas do conhecimento, onde pode-se destacar por exemplo 

a psicologia que entende o empreendedor enquanto pessoa e enfatiza a criatividade 

e intuição como principais características.  

Dornelas 2017, relata que, as definições pioneiras dessa temática estão 

ligadas diretamente a economia, principalmente, baseadas nas obras de Richard 

Cantillon (1680-1734) e Jean-Baptiste Say (1767-1832) economistas estes que 

associam o empreendedor a alguém inovador que assume riscos, que é um agente 

de mudanças. 

Essas definições ficaram justificadas quando Joseph Schumpeter (1883-1950) 

definiu o empreendedor como alguém que por meioda inovação fomenta o 

desenvolvimento econômico pela mobilização, iniciativa e liderança consegue 
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melhorar ou transformar uma empresa - chamada por ele de “nova combinação” e 

de “empresário inovador” quem consegue identificá-las e de forma eficaz realizar tais 

transformações tirando esforço de um processo produtivo ineficiente e direcionando 

esforços em um processo tido como eficiente. 

Nesse contexto, fica evidente que a ação empreendedora gera novos 

cenários e acaba por impactar diferentes em aspectos. Conforme Wennberg e 

Lindqvist (2010) o empreendedorismo influencia positivamente o desenvolvimento 

econômico e resultados como empregos, diversidade na indústria, criação de novos 

produtos, produtos inovadores e serviços determinaram grandes mudanças para 

cidades ou regiões. Portanto, resultados de desenvolvimento econômico local ou 

regional estão ligados às ações criadas pelo processo de empreendedorismo.  

O desenvolvimento local é um conceito complexo, porque requer definir 

primeiro a região e segundo os significados do desenvolvimento.  

Com intuito de acompanhar e monitorar ações e projetos que minimizem tais 

desiquilíbrios e visem o desenvolvimento local e regional das cidades, a participação 

da sociedade civil na gestão dos municípios tem sido cada vez mais presente em 

todo Brasil.  

Empresas, indústrias, conselhos de classe, universidades, lideranças locais, 

núcleos de desenvolvimento acabam por assumir o papel de atores locais das 

transformações nesse processo.  

Para Buarque (1999), o desenvolvimento local implica a articulação entre 

esses diversos atores e as esferas de poder, tais como a sociedade civil, as 

organizações não governamentais, as instituições privadas e políticas e o próprio 

governo. O autor ressalta ainda assim que cada um dos atores tem seu papel e sua 

contribuição para o desenvolvimento local.  Destaca ainda que o desenvolvimento 

local ou regional não acontece de forma homogênea, que o desenvolvimento não 

ocorre em todos os locais e nem ao mesmo tempo. 

Com esse prisma analisa-se a região dos municípios de União da Vitória-PR e 

Porto União-SC, municípios base desse estudo. Faz -se saber que em 1917, logo 

após a Guerra do Contestado, um novo traçado cortou ao meio a então Porto União 

da Vitória. A cidade que pertencia ao Paraná, ficou dividida com a vizinha Santa 

Catarina. União da Vitória ficou do lado paranaense e Porto União foi para o lado 

catarinense. O marco divisório foi um trilho da linha férrea, despercebido pelos 

moradores que atravessam de um estado para outro em apenas um passo e 
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também pelo Rio Iguaçu, que corta as duas cidades. A população em geral 

considera as duas cidades uma só a chamando de “Gêmeas do Iguaçu”. Segundo o 

IBGE (2017) a população estimada dos municípios em estudo era de União da 

Vitória-PR com (57.517 habitantes) e Porto União-SC com (33.497) uma população 

total estimada então de 91.014 munícipes. 

De acordo com o IBGE (2020), a região que já teve sua economia baseada no 

pioneirismo, na extração da madeira e da erva mate, atualmente é conhecida por ser 

polo regional de saúde centralizando os maiores hospitais e clínicas especializadas 

de sua microrregião e educacional por ter importantes e tradicionais instituições de 

ensino superior que oferecem cursos de graduação e pós-graduação. Entretanto, a 

região encontra no setor terciário sua fonte mais relevante de arrecadação nos 

Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios. 

Entretanto, ainda sobre os índices do IBGE (2020) relativos ao trabalho e 

rendimento colocam ambos os municípios figurando distantes das melhores médias 

de salário médio mensal e índice de pessoas ocupadas em relação a população total 

em seus estados. União da Vitória com o salário médio mensal de 2,2 salários 

mínimos assim ocupando a posição 92 dos 399 municípios do estado do Paraná 

nesse quesito e Porto União com média 2,0 salários mínimos, posicionando-se na 

colocação 180 entre os 295 municípios catarinenses. Realidade percebida também 

nas taxas de pessoas ocupadas em relação a população total das cidades com 

27,1% em União da Vitória assumindo a colocação 73 dos 399 municípios 

paranaenses. Já na cidade catarinense do estudo segundo o IBGE (2020), em Porto 

União a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

19.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 

180 entre os 295 municípios do estado de Santa Catarina.  

Dentro da temática e dos dados apresentados até aqui, em busca de ampliar 

as reflexões sobre o empreendedorismo, desenvolvimento local e também produzir 

elementos capazes de contribuir para o aprofundamento teórico da temática, surge a 

seguinte questão norteadora da pesquisa: Quais as percepções dos atores locais 

de transformação sobre o papel do empreendedorismo no desenvolvimento 

regional nos municípios de União da Vitória - PR e Porto União - SC? 

Justifica-se esta pesquisa por sua importância acadêmica, social e pessoal. 

Sob a ótica acadêmica, constata-se a realização de outros trabalhos dessa 

temática até mesmo na região de estudo do presente trabalho, entretanto nota-se 
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que o presente estudo apresenta uma análise mais específica para as “Cidades 

Gêmeas do Iguaçu” limitando-se exclusivamente a essa região geográfica não a 

macrorregião ou a um setor específico da economia local podendo servir de suporte 

a futuros estudos que busquem fomentar novas ações e projetos de 

empreendedorismo e desenvolvimento local e contribuir para minimizar possíveis 

lacunas de estudos similares na região pesquisada e abrir caminho ainda para a 

realização de novos estudos e pesquisas nesses municípios.  

Pesquisas nesta área permitem acompanhar o desenvolvimento destes 

municípios, e ainda, aliado a este fato, a temática da pesquisa, que busca conhecer 

as percepções a respeito do empreendedorismo e do desenvolvimento local e 

regional, vem ao encontro da abrangência científica do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade da Universidade Alto do Vale do Rio do Peixe, 

UNIARP. 

Na esfera pessoal possibilitou ao pesquisador aumentar seu conhecimento 

particular enquanto administrador de empresas sobre dados históricos, culturais, 

demográficos e econômicos da região. 

Em relação a questão social e econômica entende-se que o estudo por ter 

ouvido diversos desses atores locais de transformação possa contribuir para futuros 

estudos e projetos ou na tomada de decisões em ações cooperadas entre os atores 

e o poder público que possam fomentar o desenvolvimento local. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa sendo entender as percepções dos 

atores locais a respeito do empreendedorismo e do desenvolvimento regional dos 

municípios de União da Vitória-PR e Porto União-SC. 

Para atingir o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Descrever o perfil dos entrevistados representantes das instituições 

estudadas;  

 Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas instituições 

pesquisadas;   

  Analisar se os atores locais de transformação visualizam articulações 

entre os municípios estudados em prol do desenvolvimento local;  

 Compreender as percepções dos atores locais de transformação 

acerca dos cenários atual e futuro da região. 

Estruturalmente este trabalho está dividido cinco partes.  
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No primeiro apresentou-se a contextualização geral do trabalho por meio da 

exposição dos objetivos, fatores motivacionais e justificativas para realização do 

mesmo bem como sua relevância nas esferas pessoal, acadêmica e social. 

No segundo capítulo, com intuito entender quais são as percepções dos 

atores locais de transformação dos municípios de União da Vitória-PR e Porto 

União-SC em relação ao empreendedorismo e o desenvolvimento local, realizou-se 

uma revisão bibliográfica resgatando os assuntos que permeiam a temática principal 

do trabalho tais como: empreendedorismo, intraempreendedoríssimo, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento local e regional, atores locais de 

transformação e Tríplice Hélice - Universidade, Empresa e Governo (UEG). 

O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos utilizados no 

presente trabalho, descrevendo a pesquisa desenvolvida, tipo da pesquisa, a coleta 

e o tratamento dos dados, e os procedimentos de interpretação. No quarto capítulo 

são descritos os dados obtidos na pesquisa, o tratamento e análise dos mesmos, 

bem como a interpretação dos resultados.  

Ao final, apresentam-se a conclusão e sugestões para futuros trabalhos no 

capítulo cinco.  

 



1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No capítulo anterior foi apresentado a contextualização do trabalho, 

demonstrando o advento nas questões relacionadas ao empreendedorismo e sua 

relação com o desenvolvimento local. Este capítulo tem por objetivo apresentar e 

discutir as principais construções teóricas que contextualizam e embasam a temática 

da pesquisa. Serão vistas teorias a respeito do empreendedorismo que é o elemento 

principal da discussão. Todavia, se faz necessária também uma apresentação 

acerca de conceitos de empreendedor, intraempreendedoríssimo, atores locais de 

transformação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento local e regional e 

ainda Tríplice Hélice - Universidade, Empresa e Governo (UEG) e Quádrupla Hélice 

onde insere-se a sociedade civil. 

 

1.1 HISTÓRICO DO CONCEITO DE EMPREENDEDOR E EMPREENDEDORISMO 

 

O termo empreendedorismo tem sido comentado e debatido em diferentes 

meios, não somente nas discussões da economia, da administração e dos negócios 

como também na comunidade acadêmica, científica, na psicologia e política, entre 

outras.Entretanto, para melhor entendimento do conceito de empreendedorismo, se 

faz necessária uma abordagem histórica que contextualize suas origens e evolução.  

De acordo com Dornelas (2017) o termo empreendedorismo tem sua origem 

na palavra francesa entrepreneure surgiu no século XVII, com as discussões do 

economista irlandês Richard Cantillon, o qual diferenciou o sujeito detentor do capital 

– thecapitalist, o capitalista – do sujeito que assume riscos – theentrepreneur, o 

empreendedor. De acordo com Brewer (1992), um exemplo dessa ação do 

empreendedor era dos carregadores de água, que coletavam água do rio Sena em 

Paris, na França, e revendiam para moradores distantes da cidade. 

Dolabela (1999) também apresenta exemplos históricos de 

empreendedorismo, sob esse aspecto onde pode ser citado Marco Polo que 

implementou uma rota comercial para o Oriente e sob esta ótica empreendedora 

assinou um contrato com um indivíduo que possuía o capital, para revender as 

mercadorias do mesmo em outras regiões. Quando Marco Polo era bem-sucedido 

nas vendas das mercadorias os lucros eram divididos, porém o capitalista ficava com 
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a maior parte. Neste caso, o capitalista era o indivíduo que assumia riscos de forma 

passiva enquanto o empreendedor se aventurava correndo diversos riscos 

ativamente e, ainda, recebia a menor parte dos lucros. 

Uriarte (2000) também disserta a respeito de manifestações do 

empreendedorismo que ocorreram no século XVII, com os acordos firmados entre 

governo e empreendedores para o fornecimento de produtos ou serviços. Como os 

preços eram fixados previamente, os lucros ou prejuízos decorrentes destas 

transações eram somente de responsabilidade dos empreendedores envolvidos. 

Conforme o autor foi na Inglaterra que os teóricos e estudiosos se empenharam em 

entender melhor as funções do empreendedor e do desenvolvimento econômico. 

Dentre eles, podem-se destacar Adam Smith e Alfred Marshall. O primeiro definiu o 

empreendedor como sendo um proprietário capitalista, que fornecia o capital e 

também se encontrava entre o trabalhador e o consumidor. Esse conceito refletia 

uma visão bem comum do século XVIII onde o empreendedor era alguém que visava 

somente a geração de dinheiro. Entretanto, para o economista inglês Alfred Marshall 

o empreendedor era alguém que se aventurava e dispunha a assumir riscos, 

reunindo dessa maneira o capital e o trabalho necessários para se criar um 

empreendimento, com vista e atenção a todos os detalhes desse processo, incluindo 

o risco, a inovação e a gestão do negócio. 

Segundo Filion (2000), o empreendedor é uma pessoa que empenha toda sua 

energia na inovação e no crescimento, manifestando-se de duas maneiras: criando 

empresas ou desenvolvendo alguma coisa completamente nova em uma empresa 

pré-existente.  

Dornelas (2001, p. 37) apresenta a definição de Schumpeter (1949), talvez 

uma das mais antigas e que talvez melhor reflita o espírito empreendedor, onde 

destaca que “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 

pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. ” 

Na visão de Dolabela (2003), o empreendedor é um indivíduo que possui total 

independência, sendo ousado em suas ações e diferente em razão aos eventos 

comuns. As características principais relacionadas aos empreendedores são 

constituídas por: iniciativa pessoal, capacidade de mobilização de recursos, 

competências de gestão, desejo de autonomia e tomada de risco. Outras 

características incluem ousadia, competitividade, comportamentos direcionados para 
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um foco e/ou objetivo, confiança, senso de oportunidade, visão, ações 

fundamentadas na realidade e capacidade de aprender com os erros e de empregar 

habilidades de relações humanas. 

De acordo com Bom Ângelo (2003) destacam-se ao menos três 

características que revelam a vocação empreendedora:  a) Vontade e habilidade 

para criar algo absolutamente inédito e que possa melhorar as condições de vida da 

família, da empresa, da comunidade local ou da raça humana; b) Capacidade de 

encontrar novas utilidades para velhas ideias. O objeto dessa ação de reciclagem 

deve resultar em benefício coletivo; c) Talento para melhorar a eficiência de um 

sistema, processo ou produto, tornando-o mais econômico, acessível e tecnicamente 

superior.  

Entretanto Drucker (2003), discorre que os cidadãos empreendedores não 

focam simplesmente na melhoria ou adaptação do que já existe. Suas aspirações 

também buscam criar valores e satisfações, novos e diferentes, transformando um 

“material” em um “recurso”, ou combinando recursos existentes em uma nova e mais 

produtiva configuração, buscando novos resultados organizacionais.  

Segundo Hisrich (2004), foi com o início da era da industrialização, que as 

figuras do capitalista e do empreendedor se tornaram mais claramente 

diferenciados, sendo que o investidor era visto como um administrador profissional 

que fazia investimentos de risco a partir de um capital próprio, para, com isso, obter 

uma taxa de retorno sobre este investimento. 

Gerber (2004) destaca uma das premissas do empreendedor. A inovação e 

discorre que o empreendedor é alguém que busca inovação ou o desenvolvimento 

de algum tipo de serviço e/ou produto que seja reconhecido e aproveitado inúmeras 

oportunidades; vem transformando suas oportunidades em produtos exclusivos com 

grande viabilidade e/ou comercializáveis; agrega valor, esforço, dinheiro ou 

habilidades ao longo do tempo; acaba assumindo vários riscos diante de sua 

exposição ao mercado acirrado e competitivo em relação a implementação de suas 

ideias; e, por fim, acaba colhendo seus frutos diante de seus esforços. 

O empreendedorismo possui por si só muito dinamismo e dessa forma exige 

energia para fomentar a criação e implementação de pensamentos e ideias que 

tragam inovação e soluções criativas. É válido dizer que existem premissas 

fundamentais no empreendedorismo, como por exemplo: possuir disposição para 

encarar riscos calculados (em termos de tempo, capital ou carreira); capacidade de 
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formar uma equipe empreendedora eficaz; habilidade criativa para mobilizar os 

recursos necessários; habilidades essenciais para construir plano de negócios sólido 

(CHIAVENATO, 2004). Ainda de acordo com o autor na obra intitulada Traité 

d’Èconomiepolitique(Tratado de Economia Política), Say (1983) conceitua produção 

como criação de utilidade, e atribui à demanda, a responsabilidade do equilíbrio 

econômico, enfatizando novamente o papel do indivíduo no processo. 

As discussões sobre empreendedorismo foram fortemente marcadas pelos 

estudos de Drucker (1985), o qual empenhou-se para levantar as características dos 

empresários inovadores e bem-sucedidos, verificando os atributos em comum entre 

esses empreendedores bem-sucedidos. O autor descreve que a propensão dos 

empreendedores bem-sucedidos a correr riscos, é minimizada pelo conhecimento de 

causa que possuem, eles são capazes de analisar sistematicamente as 

oportunidades apresentadas pelo mercado, e assim planejar seus métodos de 

atuação.  

Na obra InnovationandEntrepeneurship: practiceandprinciples, Peter Drucker 

(1985), descreve o empreendedorismo como uma capacidade do indivíduo de 

produzir riqueza, por meio da inovação dos recursos existentes. Ele defende que a 

inovação norteia o comportamento do empreendedor, e que a aplicação da 

administração empreendedora das organizações pode ocorrer em empresas novas 

ou já existentes. Drucker (1985) salienta ainda que os empreendedores percebem 

oportunidades que outras pessoas não veem.  

Ao tomar por base a essa narrativa anterior de Drucker (1985) em que ele 

destaca que empreendedores veem situações e oportunidades não vistas pelos não 

empreendedores começa-se a entender que sua aplicabilidade e conceito extrapolou 

o mundo dos negócios e as pautas da economia e que dada a complexidade da 

temática do empreendedorismo, outras áreas de estudo começaram a entende-la. 

Dessa maneira, a psicologia também contribui com a temática por meio das teorias 

comportamentais, nas quais demonstrou-se que indivíduos considerados 

empreendedores, agem de modo semelhante entre si. 

Nesse campo o norte americano David McClelland (1972), foi o principal 

estudioso do empreendedorismo na área da psicologia, e que por mais de 30 anos 

buscou compreender e relacionar as atitudes semelhantes entre os empreendedores 

bem-sucedidos de seu tempo. O autor elencou em seus estudos as semelhanças 

inerentes aos empreendedores pesquisados, e dentre essas semelhanças destaca a 
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necessidade de realização social, propensão em correr riscos e o dispêndio de 

esforços extras, dentre outros.Dessa forma, o autor formulou uma teoria composta 

por três conjuntos distintos, nos quais ações específicas e individuais eram adotadas 

pelos indivíduos, e essas ações eram determinantes para o sucesso ou insucesso 

de suas operações. Os três conjuntos foram denominados de: realização; 

planejamento; e poder.  

Em cada um desses conjuntos havia o desenvolvimento de atividades chave 

para que os empreendedores pudessem atingir seus objetivos.A partir destas 

discussões os estudiosos passaram a enxergar o empreendedor como um sujeito 

que busca alcançar o desenvolvimento social e local, por meio da inovação nos 

padrões de produção até então conhecidos. Ou seja, este sujeito passou a ser visto 

como aquele que toma uma iniciativa para mudar os padrões de tecnologias e as 

demandas da economia para iniciar um ciclo essencial de desenvolvimento 

(SANTIAGO, 2009). 

Observa-se ainda, que costumeiramente os empreendedores servem como 

agentes de mudança da sociedade, fornecendo ideias criativas e inovadoras para as 

empresas e ajudam em seu crescimento e rentabilidade (CALDEIRA, 2009). 

Schumpeter(1985)evidencia que a sua concepção de empreendedor se 

diferencia em relação aos empreendedores característicos da Administração, 

principalmente porque o autor entende que empreender é, sobretudo, o ato de 

inovar (MARTES, 2010). No início do século XX o economista destacou e 

responsabilizou o empreendedor como o principal agente gerador de transformações 

sociais e econômicas.  

Segundo Chiavenato (2012, p. 3), “[...] proporciona a energia que move toda a 

economia, alavanca as mudanças e transformações, produz a dinâmica de novas 

ideias, cria empregos e impulsiona talentos e competências”.O empreendedor é 

retratado como o indivíduo que busca criar ações que equilibrem seu negócio, 

buscando posicionar-se de forma clara e positiva em relação a um ambiente que 

possua caos e turbulência, ou seja, acaba por identificar oportunidades em suas 

ações (AVENI, 2014). 

É possível também considerar empreendedorismo ato de criar um bem ou um 

serviço dotado de valor econômico ou social, dedicando o tempo e o capital 

necessários, desenvolvendo estudos e submetendo-se a desgastes psíquicos e 

sociais para obter como retorno, casualmente, a satisfação pessoal e a 
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independência financeira (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

O empreendedorismo se relacionada com a criação de um novo negócio, a 

terminologia “empreendedorismo” será caracterizada pelo envolvimento de 

indivíduos e procedimentos que resultaram na transformação de pensamentos e 

ideias as quais trarão oportunidades (TARJA, 2014). 

Dessa forma o empreendedor é um dos movedores do desenvolvimento 

econômico, da inovação e do bem-estar, é responsável por produzir as riquezas de 

um país (CASARINI, 2015). O empreendedorismo é um conjunto de pessoas e 

processos que, juntos, transformam ideias em oportunidades. O empreendedor é 

aquele que faz as coisas acontecerem, tem uma visão do futuro e se antecipa.  

O empreendedor é retratado como a pessoa que sempre busca criar 

oportunidades de negócios, por meio da inovação dentro de negócios já existentes 

no mercado (DORNELAS, 2016). 

 

Para o termo “empreendedor”, existem muitas definições, mas uma das 
mais antigas, e que talvez melhor reflita o espírito empreendedor, seja a de 
Joseph Schumpeter (1949): O empreendedor é aquele que destrói a ordem 
econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 
criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 
recursos e materiais (DORNELAS, 2016, p. 78). 
 

No empreendedorismo existe um pensamento que busca certo consenso que 

permite relacionar certos aspectos como: atitudes de iniciativa, fatores que motivem 

a organização ou reorganização de ferramentas socioeconômicas para a 

transformação de recursos e situações em uma nova realidade, sempre aceitando o 

risco e o fracasso (DORNELAS, 2018). 

Tsufa (2009) adverte que os termos empreendedor e empreendedorismo não 

sejam confundidos pela similaridade. “Empreendedorismo é a ação, e empreendedor 

é o agente que pratica a ação.” O autor ainda enfatiza que um depende do outro, ou 

seja, “não há empreendedor sem realização empreendedora, e não há ação 

empreendedora sem agente empreendedor”.  

 

1.1.1 O processo de empreender 

 

Diante de diferentes abordagens acerca das origens e conceitos do 

empreendedorismo se faz necessário entender afinal como esse processo todo 
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acontece. Quais são os passos, as fases para empreender. 

Se tornar empreendedor é o resultado de uma decisão influenciada por 

aspectos tanto externos, como ambientais e sociais, somados por aptidões pessoais, 

aos quais irão fazer parte da nova empresa. O processo de empreender acaba se 

iniciando quando um fato gerador possibilita o início de um novo negócio 

(MARIANO; MAYER, 2011).Dessa forma, a Figura 1 exemplifica fatores que 

influenciam nesse processo da jornada empreendedora. 

 

Figura 1 - Fatores que influenciam no processo empreendedor. 

 
Fonte:Dornelas (2016). 

 

Ficam evidentes as questões ligadas a inovação, pois é por meio dela que o 

empreendedor realiza seus processos, ligados a terminologia “inovação tecnológica”. 

Dessa forma, é possível identificar a existência de variadas especificidades que 

acabaram por definir os processos empreendedor relacionados a base tecnológica. 

Para tal, as inovações tecnológicas vem sendo o fator preponderante e diferencial 

do desenvolvimento econômico mundial, possuindo sua dependência indicada 

apenas em 4 fatores críticos, conforme Figura 2 (DORNELAS, 2016). 
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Figura 2 - Fatores críticos para o desenvolvimento econômico 

 
Fonte: Dornelas (2016) 

 

Realizadas as considerações à respeito dos processos de inovação 

tecnológica e sua importância diante dos fatores que envolvem o desenvolvimento 

econômico, é possível compreender as seguintes etapas no processo 

empreendedor, as quais são retratadas da seguinte forma: a) Identificam e avaliam a 

oportunidade necessários; b) Desenvolvem o plano de negócios; c) Determinam e 

captam os recursosnecessáriosd) Gerenciam a empresa criada, conforme pode ser 

observado na Figura 3. 

 

Figura 3 - O processo de empreender. 

 
 
Fonte: Dornelas (2016). 

 

A Figura 4 revela os aspectos fundamentais para que haja o processo 

empreendedor. Importante se dizer, que o planejamento através de um plano de 

negócios, é instrumentos eficaz para o empreendedor, onde se possibilita realizar 

uma avaliação das oportunidades existentes, identificando, buscando e alocando 

variados recursos que sejam indicados e necessários a elaboração do negócio, e 

ainda, planejando as ações a serem tomadas, por meio da implementação e 

gerenciamento desse novo negócio (LINS, 2015). 
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Figura 4 - O processo empreendedor 

 
Fonte: Dornelas (2016). 
 

1.1.2 Mentalidade empreendedora 

Muitas das abordagens acerca do empreendedorismo destacam esse 

processo como sendo algo ligado diretamente a abertura de novas empresas, novos 

negócios. Entretanto a partir de agora apresenta-se o referencial de autores que 

explanam a respeito da concepção de que o empreender também é possível em 

organizações que já existem, que pessoas munidas de independência, autonomia, 

ousadia, disponibilidade de assumir riscos entre outros fatores pode fomentar ações 

empreendedoras. 

A respeito, Maximiano (2006) discorre que empreendedorismo é mais que a 

mera criação de negócios. Empreendedores caracterizam-se pela busca de 

oportunidades, pela aceitação de riscos e pela tenacidade na defesa de uma ideia 

até torná-la realidade. Qualquer indivíduo pode acabar desenvolvendo uma 

mentalidade e ações empreendedoras. A terminologia “mentalidade empreendedora” 

acaba representando uma ferramenta cognitiva juntamente com a responsabilidade 

necessária para se ver o mercado por meio de uma perspectiva inovadora, e isso 

acaba compreendendo as potencialidades de empreendedorismo em cada indivíduo.  

Ainda de acordo com o autor esse conceito de perspectiva empreendedora 

pode ser vivenciado dentro ou fora de uma organização, em empresas com e sem 

fins lucrativos e em negócios ou atividades não comerciais com o propósito de levar 

ideias criativas adiante. Dessa forma, o empreendedorismo é um conceito integrado 

que permeia os negócios de um indivíduo de forma inovadora (MAXIMIANO, 2006). 

Assumir a função de através de uma perspectiva inovadora transformar um 

negócio frente as inúmeras mudanças ocorridas na sociedade tornam a ação 

empreendedora fator importante para a adaptação a esses novos cenários. 

 A sociedade global vive em meio a uma gigantesca e rápida renovação do 

mundo dos negócios e do desenvolvimento econômico, sendo o empreendedorismo 
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o propulsor dessa métrica (CAMARGO; FARAH, 2010). 

Segundo Dornelas (2018), o espírito empreendedor tem impulsionado muitas 

conquistas da humanidade. Mas a função do “agente de mudança”, a empurra para 

se inicie e se implemente um novo progresso econômico e material, surgindo como 

fator principal de praticamente todas essas teorias. Atualmente, foi possível se 

reconhecer que o principal ator de modificação na história tem sido, e provavelmente 

continuará sendo o empreendedor. 

Independentemente da tarefa em que o empreendedor se envolva, os 

empreendedores do século XXI são considerados os heróis da livre-iniciativa. Muitos 

deles se utilizam das inovações e de sua criatividade para construção de empresas 

extremamente lucrativas e promissoras a partir de negócios que partiram do nada, 

ou transformaram verdadeiramente um negócio ou modelo já existente em novo de 

fato, em menos de uma década, como por exemplo de empresas como Uber, 

Trivago, entre outros. 

 

1.2 O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

O Brasil é tido como um dos países com maior índice de pessoas com 

vocação empreendedora. Em comparação com os europeus, os brasileiros têm mais 

anseios de concretizar o sonho do negócio próprio (TEIXEIRA; LOPES, 2017). 

O conceito do empreendedorismo no Brasil chegou na década de 1990 

principalmente com a criação de entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Sociedade Brasileira para Exportação 

de Software (SOFTEX). Com o advento dessas ações foram criadas as primeiras 

ações de apoio e suporte aos empreendedores do país. 

Em 1999, surgiu o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o maior estudo 

sobre o empreendedorismo no mundo, que tem como objetivo mensurar a atividade 

empreendedora dos países e observar seu relacionamento com o crescimento 

econômico (GEM, 2014; IBQP, 2016).  

De acordo com o GEM 2016, com a necessidade latente de expandir a 

economia empreendedora da época, foram criados programas de incentivo ao 

empreendedor. Aqui destacam-se alguns deles: Empretec, metodologia da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que no Brasil é aplicada exclusivamente 

pelo Sebrae, focada no desenvolvimento de características de comportamento 
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empreendedor e na identificação de novas oportunidades de negócios; Finep 

(Financiadora de Estudos e Projetos), em uma de suas inúmeras frentes, atua de 

forma cada vez mais intensa no apoio a empresas de base tecnológica tendo 

desenvolvido o Projeto Inovar iniciado em 2000, que envolve amplo, estruturado e 

transparente conjunto de ações de estímulo às novas empresas por meio de um 

leque de instrumentos que incluem o aporte de capital de risco, indiretamente via 

fundos de capital de risco; InovAtiva, programa gratuito realizado pelo Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, executado pela Fundação Centros de 

Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) de aceleração para negócios 

inovadores independente do setor de atuação; e Startup Brasil, Programa Nacional 

de Aceleração de Startups, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) com gestão operacional da Softex, em parceria com aceleradoras, 

que visa apoiar empresas nascentes de base tecnológica, as chamadas startups.  

A expansão da empreendedora no Brasil tem se tornado realidade e é 

evidenciado no Global Report2015/2016, do instituto conhecido internacionalmente 

por pesquisas sobre empreendedorismo, o Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

No estudo o Brasil se mostra como um dos países em que os indivíduos mais 

possuem autoconfiança na hora de abrir um novo negócio e esse é um resultado 

cada vez maior, ano após, o que significa que os brasileiros estão cada vez mais 

confiantes em empreender. Além disso, 77,7% dos entrevistados consideram o 

empreendedorismo como uma excelente opção de carreira e 80% acreditam que ser 

empreendedor agrega valor e status (GEM, 2015).  

Outro indicador no qual o Brasil mostrou crescimento foi no Total 

EntrepreneurialActivity(TEA), que mede a participação econômica de adultos que 

possuem empreendimento com até três anos e meio de idade. Em 2013 o percentual 

de TEA do Brasil era de 17,3% em 2015 avançou para 21%. Esse percentual é um 

aumento significativo considerando que países como os Estados Unidos, de 2013 

para 2015, constataram uma redução de 0,8% no TEA (GEM, 2015).  

Já em 2018 de acordo com o mesmo órgão a taxa TEA no Brasil foi de 

20,2%. 

O relatório ainda divide os empreendedores em dois grupos: os que se 

motivaram a empreender por uma oportunidade que tiveram e os que se motivaram 

a partir de uma necessidade por não ter outra opção. Mais de quarenta por cento 

dos empreendedores brasileiros se encaixam no segundo grupo (GEM, 2015). 



30 
 

  

Esse fator é diretamente relacionado com o nível de desenvolvimento do país 

e de sua economia. Portanto, o papel do empreendedorismo é fundamental para 

fazer girar a economia do país.  

Dentre os indicadores, uma das taxas principais é a Taxa Total de 

Empreendedores (TTE), que representa a soma dos empreendedores iniciais (TEA) 

e estabelecidos (TEE). O GEM (2013) apresenta fatos que demonstram a relevância 

do empreendedorismo para um país, principalmente com baixo PIB e altas taxas de 

desemprego. Segundo o GEM (2013), as principais características do grupo de 

renda média, da qual o Brasil faz parte, são:  

 Maior número de pessoas iniciando novo negócio;  

 Maior número de start-ups propensas a não sobreviverem;  

 Maior incidência do driver necessidade (nos países desenvolvidos, o driver 

oportunidade é o que mais incide);  

 Alto potencial inovador e de crescimento da atividade empreendedora;  

 Maiores taxas de falência.  

Os empreendedores que abrem o próprio negócio por “necessidade” são 

aqueles que não possuem opções de trabalho: desempregados, para continuar com 

o sustento próprio e da família, eles se aventuram em abrir um negócio próprio, na 

maioria das vezes sem nenhum planejamento.  

Em contrapartida, o driver “oportunidade” é apresentado mesmo quando 

possuem outras opções de emprego: estes empreendedores optam por iniciar um 

novo negócio, sabem onde querem chegar, fazem um planejamento prévio, têm em 

mente o que querem buscar para a empresa e visam à geração de lucros, empregos 

e riquezas.  

Segundo Dolabela (2008), ao mesmo tempo em que o empreendedorismo 

funciona como fator de equilíbrio da estrutura empresarial, é uma importante fonte 

geradora de empregos, receita incremental e produção de bens. Para a Endeavor 

Brasil (2013), 74% dos brasileiros acreditam que o desenvolvimento depende muito 

dos empreendedores. Apesar desse importante papel, 77% acreditam que o governo 

local não apoia quem está à frente de um negócio, principalmente os pequenos 

empreendedores do País. 
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1.3 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL E OS ATORES LOCAIS DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Conceituar o termo desenvolvimento não é uma tarefa fácil devido a sua 

amplitude e subjetividade. Essa diversidade na sua conceituação faz o termo ser 

utilizado para a abordagem de diferentes focos, tais como: desenvolvimento 

tecnológico, cultural, humano, local, regional, econômico, entre outros. Contudo, 

quando se trata da temática de desenvolvimento local e regional acaba por 

prevalecer a relação do termo desenvolvimento o diretamente ligado a economia. 

Sendo assim fatores como número de habitantes, de empresas, de hospitais, 

escolas, teatros, shoppings, se tornam fatores de mensuração de desse tipo de 

desenvolvimento. 

Entretanto na concepção de Martinelli e Joyal (2004, p. 13), “cidade 

desenvolvida deve ser cidade boa para se habitar”. Sob esse prisma o 

desenvolvimento só pode ser válido e considerado efetivo quando a população é 

impactada positivamente através de fatores que a beneficiam na melhoria da 

qualidade de vida, isso requer produzir mais e melhor garantindo os recursos, o 

bem-estar e a qualidade de vida das futuras gerações. É necessário que haja 

direcionamento na distribuição de forma justa e igualitária dos benefícios e riquezas 

gerados pelo desenvolvimento e ainda participar de forma mais presente e efetiva da 

tomada de decisões locais junto ao poder público.  

Ainda de acordo com Martinelli e Joyal (2004), o desenvolvimento econômico, 

de maneira geral, pode ser visto sob duas diferentes concepções: na primeira que 

recebe o nome de exógeno – toda e qualquer forma de desenvolvimento depende 

da intervenção do Estado ou de agentes econômicos de fora da região; e, na 

segunda tem-se a concepção endógena (local) onde há constante interação entre 

dos atores locais e o Estado ou agentes econômicos, sendo que nesse cenário 

ambas as partes partilham o protagonismo nesse processo de desenvolvimento e 

são os atores locais que planejam ações “de baixo para cima” que desenvolvam o 

local a partir de suas potencialidades, e não mais “de cima para baixo” onde a 

determinada região, ou local, deve aderir ao modelo apresentado ou por vezes 

imposto pelo Estado. 

Para Amaral Filho (2001, p. 262) o conceito de:  
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[...] desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo de 
crescimento econômico que implica uma contínua ampliação da capacidade 
de agregação de valor sobre a produção, bem como da capacidade de 
absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente 
econômico gerado na economia local e/ ou a atração de excedentes 
provenientes de outras regiões. 

 

Contudo, o estudo do desenvolvimento local ou regional mostra que as 

diferentes regiões não se desenvolvem ao mesmo tempo e de forma homogênea e 

existem regiões que realmente não se desenvolvem.Conforme Amaral Filho (2001) 

essa realidade encontra resposta nas ações dos protagonistas locais. Esse processo 

amplia a base de decisões dos atores locais e os torna corresponsáveis pelo destino 

da economia local ou regional. 

Nota-se que tem sido aceita cada vez mais a ideia de que a participação mais 

efetiva da sociedade por meio de suas organizações é um fator que provoca o 

desenvolvimento econômico local. Para Buarque (1999), o desenvolvimento local 

implica a mobilização articulada entre os diversos atores e as esferas de poder, tais 

como as organizações não governamentais, a sociedade civil, as instituições 

privadas e políticas e o próprio governo.  

Markusen (2005) conceitua os atores locais como organizações e instituições 

que exercem ações como agentes decisórios, empreendedores que decidem criar 

empresas em determinados locais e trabalhadores que tomam a decisão de 

mudança. Ainda segundo o autor, os atores locais são as empresas, os sindicatos, 

os grupos comunitários, as associações profissionais, as cooperativas, as 

organizações religiosas, os órgãos públicos, as escolas, universidades e os próprios 

indivíduos. 

Entende-se a partir do relato do autor que essa participação ativa dos atores 

locais de fato fomenta o desenvolvimento econômico endógeno da região uma vez 

que a comunicação, a cooperação e a interatividade entre os atores também geram 

mudanças e transformações no local onde estão inseridos.Com essa concepção o 

desenvolvimento econômico ocorre considerando-se as potencialidades da própria 

região caracterizando assim o desenvolvimento endógeno que se caracteriza por 

atender as demandas e necessidades da população através da participação ativa da 

comunidade através dos atores locais. 

Pode-se perceber diferentes percepções a respeito do desenvolvimento local. 

Conforme Franco (2000) destaca que a palavra “local” não é sinônimo de pequeno e 
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não se refere necessariamente a diminuição ou redução do espaço avaliado em 

desenvolvimento econômico. Para o autor, independentemente de onde e como o 

desenvolvimento econômico aconteça de certa forma é localizado, seja ele um 

distrito, num bairro, uma localidade, um município, um país, um continente, contudo 

no Brasil referencia-se dessa forma aos níveis municipal ou regional. 

 No crescimento endógeno duas premissas são destacadas como fatores 

essenciais ao crescimento econômico, o acúmulo de capital e o progresso 

tecnológico bem com “[...] ênfase ao papel dos atores econômicos, privados e 

públicos, nas decisões de investimento e localização”. Dessa forma, é necessário 

ativar os fatores determinantes para esse processo, a fim de neutralizar as 

tendências ao estado estacionário, conforme se observa na Figura 5.  

 

Figura 5 - Processos de acúmulo de capital 

 
Fonte:VázquezBarquero (2001, p. 19). 

 

Para VázquezBarquero (2001), são quatro os fatores necessários para a 

acumulação de capital, a saber:  

a) Inovação e difusão do conhecimento – ao referir-se ao acúmulo de 

capitalfala-se também a respeito do acúmulo de tecnologia e de 

conhecimento. Nesse sentido a tomada de decisões dos agentes em relação 

a transformações estruturais é impulsionada pela introdução de inovações do 

sistema produtivo, fomentando assim a competitividade local. 

b) Organização flexível da produção – a organização dos sistemas 

produtivos é um dos fatores condicionantes do processo de acumulação de 

capital. As empresas no uso de seus sistemas locais e as relações entre as 
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mesmas formam mecanismos que geram os processos de crescimento e de 

mudança estrutural nas economias locais e regionais. 

c)  Desenvolvimento urbano – decisões de investimento no sistema 

produtivo e na cidade proporcionam a relação entre desenvolvimento 

produtivo e desenvolvimento urbano se os atores econômicos locais e sociais 

interagem e criam novos espaços que estimulam a produção de bens e o 

relacionamento. Nesse sentido são as cidades que compõem o local onde se 

criam e desenvolvem os novos espaços industriais e de serviços, por conta de 

suas potencialidades de desenvolvimento contínuo. 

d)  Flexibilidade e complexidade institucional – são os atores de uma 

determinada sociedade que determinam o seu desenvolvimento econômico 

através de suas particularidades como cultura, valores, normas e assim elas 

moldam e determinam o surgimento de formas específicas de organização 

naquele local. Nesse sentido as regiões que possuem um sistema que lhes 

permite produzir bens e ofertar serviços e ter interatividade e cooperação 

entre os atores locais de transformação sairão em vantagem em relação as 

que não possuem tal modelo. 

Ainda de acordo com o autor, a construção ou o fortalecimento da capacidade 

organizacional de seus agentes econômicos e suas instituições é fator determinante 

para a desenvolvimento endógeno. Com isso se faz necessário o estímulo e 

fortalecimento da aproximação e cooperação entre os agentes, possibilitando a 

aprendizagem da rede de atores locais, e assim tenham condições de dar respostas 

adequadas às demandas, necessidades e aos possíveis problemas da economia 

local. Destaca-se dessa forma que a política de desenvolvimento endógeno permite 

que as próprias regiões utilizem o seu potencial de desenvolvimento para a 

promoção de ajustes produtivos necessários. 

Na abordagem estudada até aqui pode-se perceber que o desenvolvimento 

econômico acontece na interatividade e ações conjuntas principalmente entre os 

diversos atores locais. Entretanto a um fator que chama atenção pelo fato de que 

grande parte dessas mudanças acontecem em alguns lugares de maior 

concentração desses atores. 

As cidades são os locais preferidos nesse processo de desenvolvimento 

econômico, uma vez que nelas se dão as decisões de investimento e de localização 

da indústria e dos serviços. São nelas que as trocas de informações e 
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conhecimentos bem como a produção de bens e a oferta de serviços acontece. 

Dessa maneira, assumem papel estratégico na evolução das sociedades e no 

desenvolvimento econômico (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001).  

No entendimento de Endlich (2007), são fatores como empreendedorismo dos 

atores locais, as habilidades e a formação dos atores, as práticas inovadoras, a 

sinergia, a conectividade, a competitividade e a participação dos integrantes da 

comunidade que fomentam o desenvolvimento local. Ainda de acordo com o autor, o 

empreendedorismo sugere a capacidade dos atores locais de criar atrativos para os 

investimentos econômicos. Dessa forma, as localidades e regiões terão seu grau de 

desenvolvimento relativo à capacidade de empreendedorismo local que elas 

possuem, podendo-se até entender que a falta de atitudes empreendedoras não 

gere desenvolvimento local.  Destaca-se ainda que as particularidades e 

características de uma localidade são determinantes no processo de industrialização 

local. Contudo, regiões que possuem um histórico industrial detêm conhecimentos 

que pode ser aproveitado, sendo que elas possuem um conjunto técnico de 

atividades especializadas e similares, o que contribui para a o aumento e a 

disseminação desses conhecimentos. Sendo assim, determinadas cidades ou 

regiões podem se tornar referência em determinada área, verdadeiros polos 

regionais em determinada área do conhecimento, ou setor da economia.  

Na concepção de Endlich, (2007) acredita-se que para elas se tornarem 

esses polos em alguma área essas cidades ou regiões tenham com êxito inovar nos 

seus processos e gestão cooperativa dos atores locais. Inovação também é um 

ponto fundamental para o fomento do desenvolvimento local, pois gera novas 

necessidades, tendências, estímulos extras para o consumo ou, ainda, a 

transformação está relacionada a diminuição dos custos finais de um produto ou 

serviço, uma vez que a melhoria de um processo gerou tal resultado. Se por um lado 

entende-se que as maiores cidades proporcionam maior atratividade para as 

indústrias por exemplo, por outro lado as pequenas cidades se apresentam como 

local propício para a instalação das mesmas principalmente as de baixo valor 

agregado, com destaque para as agroindústrias, que empregam mão de obra pouco 

qualificada, e os ramos industriais tradicionais, como têxtil, confecções, calçados, 

móveis, cerâmicas, transformação metálica e produtos alimentícios entre outros. 

Observa-se, também, a valorização dos espaços de acordo com a sua 

capacidade de produzir competitivamente, ou seja, eles se destacam em razão da 
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qualidade, da inovação ou do baixo custo, além da efetiva participação da 

comunidade como instrumento de controle social da localidade (ENDLICH, 2007). 

 

1.4 O MODELO DE INTERAÇÃO UNIVERSIDADE – EMPRESA – GOVERNO: O 

MODELO DA TRIPLICE HÉLICE COMO FOMENTO À INOVAÇÃO E AO 

EMPREENDEDORISMO E O DESEVENVOLVIMENTO LOCAL 

 

A temática apresentada até o momento sugere uma participação maior e mais 

efetiva dos membros da comunidade no processo de tomada de decisões e 

consequentemente do desenvolvimento de uma região. Um dos modelos que 

demonstra essa “parceria” e cooperação acerca da inovação e do mutualismo em 

prol do desenvolvimento da sociedade entre diferentes instituições a Tríplice Hélice 

UEG que será caracterizada a partir desse capítulo. 

Audy e Morosini (2006, p. 57-60) relata as evoluções dos sistemas de 

inovação e das relações entre Universidade, empresa e governo (UEG) propostas 

por Etzkowitz e Leydesdorff (2000) apresentadas por meio de variações nos arranjos 

institucionais. Inicialmente a relação UEG, representada pelo modelo estático 

apresentado na Figura 6, era caracterizada pelo governo dirigindo diretamente a 

comunicação e as relações entre as empresas e universidade, exercendo um papel 

de controlador. 

Figura 6 - Modelo Estático de relação UEG 

 
Fonte: adaptado de Audy (2006, p. 57). 

 

Posteriormente, o modelo laissez-faire, representado pela figura 7, ilustra uma 

relação UEG que demonstra de forma clara uma diferenciação entre as esferas 

institucionais e separação entre os atores, evidenciando o estabelecimento de uma 

relação baseada na independência entre as partes. 
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Figura 7 - Modelo Laissez-Faire de relação UEG 

 
Fonte: adaptado de Audy (2006, p. 58) 

 

Renovando ideais e conceitos, o modelo da tripla hélice, ilustrado pela figura 

7, apresenta uma infraestrutura onde o conhecimento se sobrepõe à ação dos 

atores através de uma intersecção que estabelece condições de desenvolvimento de 

uma relação realmente produtiva.  

Esta nova relação tem o objetivo de desenvolver um ambiente propício à 

inovação, através de alianças e parcerias estratégicas entre empresas e 

universidades apoiadas através de iniciativas governamentais, combinando 

iniciativas de atuação cooperação. Nesse modelo o governo deixa de controlar as 

relações e passa a exercer o papel de articulador e estimulador destas parcerias. 

Neste contexto configura-se um espaço de inter-relações trilaterais entre os atores 

institucionais. 

 

Figura 8 - Modelo Tripla Hélice de relação UEG 

 
Fonte: adaptado de Audy (2006, p. 59) 

 

O modelo de Tríplice Hélice envolve uma nova visão dos atores envolvidos. 

Retrata-se o papel da universidade não mais com a missão básica do ensino e sim 

em sua visão moderna, combinando recursos de ensino e pesquisa com a nova 
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missão de desenvolvimento econômico e social, estimulando a inovação e 

disseminando a cultura empreendedora. Audy (2006, p. 59- 60) aponta quatro 

processos relacionados com as mudanças baseadas no conhecimento identificado 

através Modelo de Tríplice Hélice: 

- Mudanças internas em cada hélice, tais como o desenvolvimento de 

estratégias de alianças entre empresas concorrentes (cooperação) e a 

incorporação do desenvolvimento econômico e social como missão da 

Universidade e o papel de articulador e não mais controlador, no caso do 

Governo; 

- Reconhecimento da influência ações de cada esfera em relação as demais, 

tais como as legislações governamentais nas áreas de propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia e inovação (Lei Bayh-Dole nos EUA e 

Lei da Inovação no Brasil); 

- Criação de novas formas de relacionamento entre os atores, redes de 

cooperação, alianças estratégicas e outras formas de cooperação que visam 

estimular a criatividade e a coesão regional (Joint Venture Silicon Valley nos 

EUA, KnowledgeCircle em Amsterdã e Projeto Porto Alegre Tecnopole no 

Brasil), bem como criação de ambientes de inovação (Parques Científicos e 

Tecnológicos, Incubadoras de Empresas); 

- Efeito recursivo gerado pelas redes de relações interinstitucionais que 

representam a academia, as empresas e os governos, ampliando suas ações 

junto à sociedade. 

De acordo com Pereira, (2007) o modelo da tripla hélice facilita negociações e 

trocas entre todos os atores envolvidos, apresentando-se estrategicamente como 

ferramenta para geração de novas interfaces entre o público e o privado e 

encorajando as inovações baseadas no conhecimento.   

 A tese tríplice hélice mostra que: 

 

Para além das relações institucionais existentes formalmente, a própria rede 
de comunicações e negociações que cobre estes parceiros institucionais se 
tem tornado cada vez mais importante para a dinâmica do sistema global. 
Assim a tese é que as redes emergentes do processo de globalização se 
cruzam com as redes convencionais das instituições para produzirem um 
feedback, que constitui uma vantagem competitiva na reconstrução dos 
sistemas subjacentes. A ideia essencial é que esta reconstrução baseada 
no conhecimento pode ser transformada num terceiro mecanismo de 
coordenação da mudança social, para além da economia de mercado e das 
intervenções do Governo, conduzindo para uma economia baseada no 
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conhecimento (PEREIRA, 2007, p. 315-316). 
 

Nesse sentido o autor sugere que o estreitamento das relações proposto pela 

tese do tríplice hélice caracteriza-se como benéfica e gera vantagem competitiva e 

evolutiva, evidenciando o papel da esfera da Universidade como promotora de 

conhecimento e campo de surgimento de recursos potenciais para adaptação às 

mudanças e dinâmicas provindas do processo de globalização, através da 

cominação entre as esferas empresarias e governamentais. Características da 

economia de mercado a ser substituída pela chamada sociedade do conhecimento. 

 

1.4.1 O desenvolvimento econômico e social nos níveis local e regional a partir do 

empreendedorismo e da inovação 

 

Com o processo de globalização emergiu uma necessidade de adaptação e 

de mudanças exigidas pelo mercado e pela sociedade. Essas mudanças necessitam 

contribuir para um processo de desenvolvimento sustentável, onde a inovação 

exerce um importante papel no incentivo ao desenvolvimento e inserção de novas 

tecnologias à realidade empresarial, tornando o ambiente mais flexível. Além disso, 

o esclarecimento da função do Estado como incentivador e não mais como 

controlador das relações ocasionou a busca por um ideal societário baseado no 

conhecimento e na inovação, evidenciando o papel das Universidades como 

geradora de recursos humanos, científicos e tecnológicos capazes de garantir um 

processo sustentável de desenvolvimento econômico e social, a nível local e 

regional.  

Baseando-se nos ideais propostos por Barquero (2001) a disponibilidade de 

uma ampla oferta de mão-de-obra com a qualificação adequada para as tarefas que 

realiza (o que pode ser garantido com a atuação eficiente das Universidades em 

termos de qualificação profissional e de difusão dessa cultura de inovação e 

empreendedorismo), somada à capacidade empresarial e organizacional em um 

meio propício às inovações e à mudança e à atuação do governo enquanto 

estimulador e incentivador do processo de organização e desenvolvimento desse 

cenário favorecem a acumulação de capital nos sistemas produtivos locais. Essa 

acumulação de capital é crucial para o processo de desenvolvimento. 

Para Barquero (2001, p. 55): 
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Não há um caminho único para o desenvolvimento, existindo alternativas 
em termos do processo produtivo da economia e da sociedade. A utilização 
do potencial de desenvolvimento do território pode viabilizar um caminho 
próprio para uma comunidade local, sempre que a dinâmica de 
aprendizagem dos atores envolvidos os leve a identificarem linhas de 
investimento eficientes. 

 

A partir dessa afirmação pode-se notar que o território onde serão 

desenvolvidas estratégias e ações de desenvolvimento deve já possuir seus atores 

aptos e conscientes de suas necessidades. O mesmo autor afirma que “o território é 

um agente de transformação e não mero suporte dos recursos e atividades 

econômicas, uma vez que há interação entre as empresas e os demais atores, que 

se organizam para desenvolver a economia e a sociedade” (BARQUERO, 2001, p. 

44). No entanto, é preciso ter clareza do entorno que compreende esse território e 

voltar as ações para a realidade do mesmo. 

Neste sentido (BARQUEIRO, 2001, p. 23) 

As cidades converteram-se no espaço preferencial do desenvolvimento, 
uma vez que é nelas que são tomadas as decisões de investimento e de 
localização da indústria e dos serviços. Seu potencial de desenvolvimento 
dá-lhes condições de responder aos desafios colocados pelo aumento da 
competitividade, vinculando os processos de ajuste produtivo e 
organizacional à utilização dos recursos próprios, à difusão das inovações e 
ao fortalecimento das relações com outras cidades. 

 

“As cidades são, portanto, o território onde se criam e desenvolvem os novos 

espaços industriais e de serviços, devido às potencialidades de desenvolvimento e à 

capacidade de gerar externalidades” (BARQUERO, 2001, p. 24), ou seja, o 

desenvolvimento ocasionado por essas relações não se limita à cidade, e sim, 

compreende toda uma região onde a mesma está inserida. 

Barquero (2001, p. 53) também evidencia o papel da comunidade nesse 

processo de desenvolvimento local e regional, dizendo que 

Em um mundo cada vez mais globalizado, no qual as cidades e regiões 
lutam entre si por recursos específicos capazes de lhes proporcionar 
vantagens frente às demais, as comunidades locais (organizações públicas 
e privadas, associações de empresários, empresas, sindicatos e governos 
locais) compreenderam o alcance dos desafios colocados e responderam 
com iniciativas tendendo a impulsionar o desenvolvimento local. 

O autor pondera que seu objetivo está voltado para o desenvolvimento 

sustentável e duradouro, motivo pelo qual as comunidades tratam de dar ênfase às 

dimensões econômica, social e de meio ambiente envolvidas. 
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Sua estratégia, portanto, é a de promover o desenvolvimento de territórios 
em um entorno no qual são elevados os níveis de incerteza e de 
turbulência. As ações estão centradas na melhoria da infraestrutura para 
produzir e viver, na tentativa de suprir as carências e melhorar os fatores 
imateriais do desenvolvimento (aprendizagem, conhecimento e informação), 
no fortalecimento da capacidade organizacional do território e no uso 
adequado dos recursos não renováveis (BARQUERO, 2001, p. 53). 

O autor afirma que “o espaço de competitividade criado pelo processo de 

globalização induz as cidades a responderem estrategicamente através de 

iniciativas locais, capazes de estimular os processos de desenvolvimento endógeno” 

(BARQUERO, 2001, p. 24). 

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às necessidades e 
demandas da população local através da participação ativa da comunidade 
envolvida. [...] O objetivo é buscar o bem-estar econômico, social e cultural 
da comunidade local em seu conjunto. Além de influenciar os aspectos 
produtivos (agrícolas, industriais e de serviços), a estratégia de 
desenvolvimento procura também atuar sobre as dimensões sociais e 
culturais que afetam o bem-estar da sociedade. Isto leva a diferentes 
caminhos de desenvolvimento, conforme as características e as 
capacidades de cada economia e sociedades locais (BARQUERO, 2001, p. 
39). 

 

Considerando o espaço local de desenvolvimento, faz-se relevante conceituá-

lo: 

O desenvolvimento econômico local pode ser definido como um processo 
de crescimento e mudança estrutural que ocorre em razão da transferência 
de recursos das atividades tradicionais para as modernas, bem como pelo 
aproveitamento das economias externas e pela introdução de inovações, 
determinando a elevação do bem-estar da população de uma cidade ou 
região (BARQUERO, 2001, p. 57). 
 
 

O autor considera que esta definição se aplica ao conceito de 

desenvolvimento local endógeno ou simplesmente desenvolvimento endógeno, 

também chamado de interno onde as ações partem “de baixo para cima”. Explica 

que este conceito está baseado na ideia de que “localidades e territórios dispõem de 

recursos econômicos, humanos institucionais e culturais, bem como de economias 

de escala não aproveitadas, que formam seu potencial de desenvolvimento” 

(BARQUERO, 2001, p. 57) sendo que o uso desses recursos disponíveis e a 

introdução de inovações garantem a geração de riquezas e a melhoria do bem-estar 

social e a própria região pode aproveitá-lo. 

Convém relatar conforme o autor que é justamente nesse cenário globalizado, 

de rápidas e constantes transformações, que a inovação deve ser buscada e 

considerada como fator diferencial para o desenvolvimento e crescimento 
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econômico, o que fomenta diretamente o desenvolvimento social. Barquero (2001) 

defende que 

 

O desenvolvimento econômico e a dinâmica produtiva dependem da 
introdução e difusão das inovações e do conhecimento, que impulsionam a 
transformação e a renovação do sistema produtivo, uma vez que em última 
análise, a acumulação de capital se traduz por acumulação de tecnologia e 
de conhecimento. Para que isso seja possível, é preciso que os atores 
integrantes do sistema produtivo local tomem as decisões adequadas em 
matéria de investimentos em tecnologia e organização (BARQUERO, 2001, 
p. 20). 
 

Para o autor este cenário competitivo e globalizado evidencia que as 

inovações e as novas tecnologias não podem surgir fora do contexto e sistema 

econômico, e sim, sendo endógenas ao sistema produtivo, à economia e à própria 

sociedade. Ele também deixa claro que “ao se falar de inovações, está-se fazendo 

referência à produção de novos bens, à introdução de novos métodos de produção e 

à criação de novas formas de organização ou de abertura de novos mercados para 

produtos ou fatores” (BARQUERO, 2001, p. 20). Essa definição faz referência ao 

conceito de Schumpeter sobre o papel do empreendedor, permitindo que se 

evidencie a necessidade de uma postura e de atitudes empreendedoras nesse 

processo de mudanças e de busca pelo desenvolvimento econômico e social. 

Nesta linha de pensamento, Gomes (2006, p. 36) destaca “a concepção do 

empreendedor como um motor da economia, um agente de inovações e mudanças 

capaz de desencadear o crescimento econômico”. A partir das ideias de Dolabela 

(1999), a autora considera que 

isso é muito importante porque leva a crer que comunidades, por meio da 
atividade empreendedora, podem ter a iniciativa de liderar e coordenar seus 
esforços para o seu próprio crescimento econômico. Acredita-se com isso 
ser possível alterar a curva da estagnação econômica e social com a 
indução de atividades inovadoras, capazes de agregar valores econômicos 
e sociais (GOMES, 2006, p. 36-37). 

 

Gomes (2006) aponta que 

parece ser consensual entre os pesquisadores da área que o 
empreendedorismo pode ser uma ferramenta de condução ao 
desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios 
para a sociedade. Para tanto, faz-se necessário implantar ações, na esfera 
pública e privada, que promovam o seu fomento e desenvolvimento. Deste 
modo, a concepção e adoção de políticas públicas de apoio e suporte à 
criação de empresas, abrangendo práticas econômicas, legais, tributárias, 
de financiamento e incentivo a áreas como educação, ciência e tecnologia, 
etc. revelam-se indispensáveis (GOMES, 2006, p. 41). 
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Complementando, a autora acredita que investindo na formação de uma 

cultura empreendedora a maioria da população seria beneficiada, uma vez que a 

existência de trabalho e circulação da renda em um país são condições 

indispensáveis para a minimização das desigualdades e para a promoção do 

desenvolvimento econômico (GOMES, 2006, p. 41) 

Dessa forma, conclui-se que o desenvolvimento econômico e social, em 

níveis local e regional, é resultado da interação direta e consciente de todos os 

atores envolvidos nesse processo, sendo estes o governo, com seu novo papel de 

estimulador e não de controlador de relações, as empresas, com constantes e 

crescentes investimentos em inovação e tecnologia, as universidades, como fonte 

potencial de criação de recursos humanos qualificados e capacitados e a 

comunidade, participando ativamente demonstrando seus interesses e 

necessidades.  

 

1.4.2 A QUÁDRUPLA HÉLICE 

 

A ideia da Hélice Quádrupla (HQ) surgiu após o modelo de Hélice Tríplice 

(HT) proposto inicialmente por Etzkowitz e Leydesdorff (1995). A HT contribui para a 

compreensão de que os processos de inovação passam por meio das interações 

entre universidade, empresa e governo. Com esse padrão a universidade atua no 

desenvolvimento do conhecimento, a empresa atua na aplicação prática e o governo 

por sua vez fomenta políticas públicas para financiar e fomentar esse processo afim 

de minimizar as dificuldades para a implantação e desenvolvimento da cultura de 

inovação (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 1995; CAI, 2015). 

 De acordo com Saad &Zawdie (2005)este modelo em alguns momentos 

apresenta fraquezas e vulnerabilidades no que diz respeito à cooperação entre as 

partes integrantes (atores) principalmente em relação a distribuição do poder e da 

autonomia entre esses atores. 

Ruuska e Teigland (2009) endossam essa ideia ao relatar que isso ocorre 

porqueas realidades dos atores sãodesiguais e que os mesmos possuem interesses 

e objetivos divergentes.  

Nesta perspectiva novos modelos de interação entre os atores foram surgindo 

como por exemplo a Hélice Quádrupla proposta por Carayannis e Campbell (2009), 

onde são então inseridas as propostas da mídia e cultura, do mesmo modo que a 
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sociedade civil organizada.  

Esta quarta hélice associa a mídia as indústrias criativas, cultura, valores, 

estilos de vida, arte e classe criativa (CARAYANNIS & CAMPBELL, 2009; 

CARAYANNIS & RAKHMATULLIN, 2014). Na Hélice Quadrupla, as políticas e 

estratégias de conhecimento e inovação devem reconhecer o importante papel da 

sociedade para a obtenção das metas e objetivos.  

Nesta visão, a sociedade é construída e comunicada pela mídia e influenciada 

pela cultura e valores (CARAYANNIS & CAMPBELL, 2009; NORDBERG, 2015). 

Além dessa visão da sociedade associada à indústria criativa (CARAYANNIS 

&CAMPBELL, 2009; CARAYANNIS & RAKHMATULLIN, 2014), há outras definições 

para a sociedade: (I) usuária da inovação (ARNKIL ET AL., 2010); (II) cultura da 

comunidade (SCHOONMAKER & CARAYANNIS, 2013); e (III) organizações 

intermediárias (VAN HORNE & DUTOT, 2017).  

 Independente da abordagem associada à sociedade, a combinação das quatro 

perspectivas, universidade, empresa, governo e sociedade civil organizada, 

aponta para a conceitualização, contextualização, design, implementação e 

evolução dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo com 

crescimento inteligente e sustentável (CARAYANNIS & RAKHMATULLIN, 2014; 

LEYDESDORFF; PARK &LENGYEL, 2014). 

 

Figura 9- Quádrupla Hélice 

 

Fonte:Audy e Pique (2018) 
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2 METODOLOGIA 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia aplicada na realização deste 

estudo, contendo a classificação do estudo, a natureza e tipo de pesquisa, universo 

e amostra da pesquisa, bem como os métodos de coleta e análise dos dados, além 

da descrição do processo de sistematização do estudo. 

 
2.1 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa se caracteriza por sua aplicabilidade no ambiente empírico. 

Sendo de natureza aplicada, uma vez que pode ser capaz de gerar conhecimentos 

de aplicação prática (MARCONI; LAKATOS, 2006), com a intenção de entender 

quais são as percepções dos atores locais de transformação a respeito do 

empreendedorismo e do desenvolvimento local. Com isso o método de pesquisa 

adotado foi o indutivo, sendo assim o objeto empírico é analisado sob a ótica teórica 

do empreendedorismo, isto é, em um primeiro momento foram analisadas as 

construções teóricas da temática abordada na pesquisa para assim fomentar 

conclusões formais acerca do objeto empírico (FERNANDEZ; BÉRNI, 2012). 

A pesquisa se caracteriza como descritiva. Segundo Silva e Menezes (2000, 

p.21), “a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

entrevista estruturada. Assume, em geral, a forma de levantamento”, pois ela 

permite um uso múltiplo de técnicas o que amplia sua capacidade de aplicação e 

análise mais aprofundada dos distintos dados coletados, a fim de transformar em 

ciência a realidade empírica estudada (CRESWELL, 2007; POUPART et al., 2008). 
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2.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

2.2.1 População 

O universo da pesquisa foi delimitado ao âmbito empresarial, de poder público 

executivo e acadêmico, das cidades de União da Vitória-PR e Porto União-SC 

cidades essas que compreendem esse estudo.  

2.2.2 Amostra 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a amostra foi definida pelo critério 

não-probabilístico por acessibilidade, como aponta Vergara (1997), devido à 

facilidade de acesso aos elementos objetos de estudo. Dessa forma, identificam-se 

os sujeitos da pesquisa os atores de transformação local da região. 

Os atores locais podem ser definidos como organizações e instituições que 

exercem ações como agentes decisórios, empreendedores que decidem criar firmas 

em determinados locais e trabalhadores que tomam a decisão de mudança 

(MARKUSEN, 2005). 

Foram selecionadas, intencionalmente, as organizações a serem 

entrevistadas, visando explorar os diferentes tipos de organizações e opiniões 

acerca do desenvolvimento local. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não se 

buscou quantificar o número de entrevistas realizadas, mas, sim, explorar diferentes 

opiniões e garantir a representatividade dos diferentes perfis organizacionais. 

A amostra da pesquisa foi composta por 27 instituições consideradas no 

estudo como atores locais de transformação. Buscando-se contemplar os 

representantes de organizações consideradas promotores do desenvolvimento, ou 

seja, participantes da indústria, comércio e prestação de serviço de União da Vitória-

PR e Porto União-SC da seguinte maneira: poder público executivo por meio dos 

prefeitos de ambas cidades, câmara dos dirigentes lojistas como órgão de classe 

empresarial local, quatro universidades locais, sendo duas particulares, uma 

estadual e uma comunitária e ainda 20 empresas da região, sendo 10 de cada 

cidade distribuídas da seguinte forma: poder público executivo, câmara dos 

dirigentes lojistas como órgão de classe empresarial local e quatro universidades 

locais  sendo duas particulares, uma estadual e uma  comunitária. 

A fim de ter uma equalização nos resultados foram selecionadas 10 empresas 

de cada uma das cidades da seguinte forma: 

- 4 empresas do comércio varejista em cada cidade pesquisada.  
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          - 3 empresas prestadoras de serviço em cada cidade pesquisada. 

          - 3 empresas da indústria de cada cidade pesquisada. 

Foram considerados como critérios para inclusão da amostra: (a) Instituições 

legalmente constituídas; b)Entrevistados que concordassem com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão da amostra:(a) 

Entrevistados que não concordem com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; (b) Instituições que não estivessem legalmente constituídas. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

2.3.1 Realização das entrevistas 

Como instrumento de coleta de dados foram utilizadas nesta pesquisa 

entrevistas em profundidade (GIL, 2007).Em relação a coleta de dados é necessário 

realizar a elaboração de um planejamento específico em razão dos fatores ligados a 

pesquisa e os aspectos que buscam selecionar os possíveis entrevistados que irão 

responder aos questionários ou mesmo formulários.  

Após a realização do referencial teórico, realização da entrevista, foi possível compilar os 

dados e proceder a análise qualitativa das informações, visando atingir o objetivo geral do trabalho. 

Foram então definidos os seguintes núcleos temáticos da entrevista estruturada: 1) Perfil das 

instituições pesquisadas por meio das questões objetivas (Apêndice 3). 2) Perfil dos entrevistados 

responsáveis indicados por cada uma das instituições entrevistadas, por meio dos fatores: gênero, 

nível de escolaridade, cargo na instituição, tempo de atuação no setor da instituição, tempo de 

atuação na instituição, se já realizou algum curso de formação empreendedora (Apêndice 3). 3) 

Entendimento do empreendedorismo; surgimento da instituição; dificuldades vividas pelas instituições; 

possíveis parcerias entre os agentes de transformação e visualização de cenários e mudanças 

(Apêndice 4). Os assuntos abordados apresentaram relação direta entre si com a finalidade de 

ampliar, de forma minuciosa, o conhecimento sobre a temática do empreendedorismo, do 

desenvolvimento local e do papel dos atores locais de transformação. Ao longo da análise serão 

utilizados alguns trechos literais das respostas dos participantes da pesquisa no intuito de manter a 

riqueza e a diversidade das informações. O questionário utilizado foi semiestruturado, com 

questões fechadas relativo ao perfil, e abertas quanto as percepções. 

O modo de se aplicar os questionários, ou mesmo, a maneira que será 

conduzida as entrevistas deverão ser definidas e planejadas antecipadamente 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2018).Apresentação da pesquisa ao participante iniciou com 

esclarecimento dos objetivos da pesquisa. (Apêndice 1), seguido do termo de 
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consentimento livre e esclarecido (TLCE) (Apêndice 2), sendo que para participar da 

pesquisa era necessário preencher o campo em que concordava com os termos. 

A coleta de dados ocorreu de forma presencial, em visita pessoal do 

pesquisador às instituições selecionadas, onde cada encontro para coleta dos dados 

teve a duração de cerca de 20 a 30 minutos, onde as respostas foram preenchidas 

pelo pesquisador no mesmo momento em que as mesmas eram ditas pelo 

entrevistado. As entrevistas foram todas previamente agendadas em cada instituição 

sendo que a primeira ocorreu na segunda quinzena de dezembro de 2019 e a última 

na segunda quinzena de janeiro de 2020.  

As entrevistas não foram gravadas e decorreram de forma bastante amistosa 

e cordial em nenhuma delas houve qualquer tipo de problema ou manifestação 

contrária de nenhuma das partes.  

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

O método escolhido para análise de dados dessa pesquisa foi a análise de 

conteúdo, sendo essa uma das formas de análise mais utilizadas em pesquisas 

qualitativas, como a que caracteriza esse estudo. 

Segundo Olabuenaga e Ispizúa(1989), a análise de conteúdo é uma técnica 

para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que analisados 

adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da 

vida social de outro modo inacessíveis. Ainda segundo os autores, a matéria-prima 

da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material oriundo de 

comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, 

livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, 

filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos dessas diversificadas 

fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então ser 

processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação 

e inferência a que aspira a análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo, em sua vertente qualitativa, parte de uma série de 

pressupostos, os quais, no exame de um texto, servem de suporte para captar seu 

sentido simbólico. Este sentido nem sempre é manifesto e o seu significado não é 

único. Poderá ser enfocado em função de diferentes perspectivas. Por isso, um texto 

contém muitos significados e, conforme colocam Olabuenaga e Ispizúa(1989, 
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p.185): 

(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido 

percebido pelo leitor do mesmo; 

(b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; 

(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes 

leitores poderão captá-la com sentidos diferentes; 

(d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja 

consciente. 

Além disto é importante salientar que sempre será possível investigar os 

textos dentro de múltiplas perspectivas 

Em qualquer mensagem escrita, simultaneamente, podem ser computadas 

letras, palavras e orações; podem categorizar-se as frases, descrever a 

estrutura lógica das expressões, verificar as associações, denotações, 

conotações e também podem formular-se interpretações psiquiátricas, 

sociológicas ou políticas.(KRIPPENDORF, 1990, p.30) 

 
A análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, conforme demonstrado 

na Figura 10: 

 

Figura 10 - Fases na análise de conteúdo 

 
Fonte:Bardin, 2011. 



3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos relativos à temática acerca do 

estudo do empreendedorismo e as percepções de agentes locais de transformação 

a respeito do desenvolvimento local da região dos municípios de União da Vitória-

PR e Porto União-SC. Este conteúdo foi obtido a partir da realização das entrevistas, 

realizando posteriormente a leitura das respostas obtidas, além da aplicação do 

método de análise de conteúdo, sob o olhar da análise de conteúdo. 

Aos vinte e sete (27) participantes da pesquisa, como modo de identificação, 

foram atribuídas a nomenclatura de entrevistado, como por exemplo: entrevistado 

comércio varejista 1. Esta nomenclatura visa preservar o anonimato dos 

participantes da pesquisa, item exposto aos mesmos já na apresentação e 

explicação para aplicação do questionário, conforme TCLE autorizado pelos 

mesmos. 

 

3.1 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES E DOS ENTREVISTADOS 

 

No quadro 1 está a descrição das empresas participantes. 

 

Quadro 1 -Descrição das instituições entrevistadas 

Cidade Setor Ramo de Atividade Nomenclatura no estudo 

Porto União 
Indústria de 

transformação 
Reciclados em geral Entrevistado Industria 1 

Porto União 
Indústria de 

transformação 
Móveis Entrevistado Industria 2 

Porto União 
Indústria de 

transformação 
Construção Civil Entrevistado Industria 3 

Porto União 
Prestação de 

Serviços 
Instalação Elétrica 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 1 

Porto União 
Prestação de 

Serviços 
Oficina Mecânica 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 2 

Porto União 
Prestação de 

Serviços 
Pinturas e Acabamentos 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 3 

Porto União Comércio varejista Materiais Elétricos 
Entrevistado Comercio 

Varejista 1 

Porto União Comércio varejista Agropecuária 
Entrevistado Comercio 

Varejista 2 

Porto União Comécio varejista Posto de Combustível 
Entrevistado Comercio 

Varejista 3 

Porto União Comércio varejista Auto Peças Automotivas 
Entrevistado Comercio 

Varejista 4 

União da Vitória 
Indústria de 

transformação 
Papel Entrevistado Industria 4 

União da Vitória Indústria de Erva Mate Entrevistado Industria 5 
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transformação 

União da Vitória 
Indústria de 

transformação 
Plásticos Recicláveis Entrevistado Indústria 6 

União da Vitória 
Prestação de 

Serviços 
Serviços Contábeis 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 4 

União da Vitória 
Prestação de 

Serviços 
Engenharia e 
Arquitetura 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 5 

União da Vitória 
Prestação de 

Serviços 
Hotelaria 

Entrevistado Prestação de 
Serviços 6 

União da Vitória Comércio varejista 
Vestuário para Festas e 

Eventos 
Entrevistado Comercio 

Varejista 5 

União da Vitória Comércio varejista 
Materiais de Construção 

e Tintas 
Entrevistado Comercio 

Varejista 6 

União da Vitória Comércio varejista Calçados e Confecções 
Entrevistado Comercio 

Varejista 7 

União da Vitória Comércio varejista Supermercado 
Entrevistado Comercio 

Varejista 8 

União da Vitória Órgão de Classe 
Câmara de Dirigentes 

Lojistas 
Entrevistado Câmara de 

Dirigentes Lojistas 

Porto União Poder Público Prefeitura Municipal 
Entrevistado Poder Público 

1 

União da Vitória Poder Público Prefeitura Municipal 
Entrevistado Poder Público 

2 

União da Vitória Ensino Superior 
Centro Universitário 

(Particular) 
Entrevistado Universidade 

1 

União da Vitória Ensino Superior 
Centro Universitário 

(Particular) 
Entrevistado Universidade 

2 

União da Vitória Ensino Superior 
Centro Universitário 
(Público-Municipal) 

Entrevistado Universidade 
3 

União da Vitória Ensino Superior Faculdade Estadual 
Entrevistado Universidade 

4 
Fonte: elaborada pelo autor da pesquisa. 

 

No que se refere ao perfil das instituições pesquisadas o gráfico 1, retrata que 

56% das instituições entrevistadas, ou seja 15 delas estão situadas em União da 

Vitória-PR e 46% 12 em Porto União-SC. Esse número superior em relação a 

cidades paranaense deve-se entre outros motivos ao fato de que 3 das 4 principais 

universidades localizadas nessa região estão situadas em União da Vitória, mas 

revela uma situação realidade local pois segundo o IBGE (2017) enquanto a cidade 

paranaense ocupa a posição 31 dentre os 399 municípios do estado com 1970 

empresas ativas, o comércio é mais forte e numeroso sendo que cidade a 

catarinense possui 1028 lhe posicionado no número 55 dentre os 295 municípios 

catarinenses.  
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Gráfico 1 -Município Sede da Instituição (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 02 revela o tempo de atividade das instituições entrevistadas, com 

destaque para empresas com mais de 10 anos de início de suas atividades 

totalizando 74% do total, revelando consolidação e tradição dessas instituições que 

contemplam essa estatística apresentada no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Tempo de atividade da instituição (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 03 revela qual setor de atuação das instituições entrevistadas. Vale 

salientar que propositalmente foi buscado entrevistar o mesmo número de 

instituições de cada setor em cada uma das duas cidades que a pesquisa foi 

aplicada. Somente a instituição Câmara dos Dirigentes Lojistas representa no gráfico 

as duas cidades, pois efetivamente agregar lojistas de ambas as cidades. Vale 

lembrar que como apresentado na introdução desse trabalho o Terceiro Setor é hoje 

o grande propulsor do PIB local. 
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Gráfico 3 - Setor de atuação (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 
O gráfico 4 revela o gênero dos entrevistados, onde visualiza-se que 85% 

deles representam o gênero masculino e 15% feminino. Não houve respondentes 

que optaram por não declarar.  

 

Gráfico 4 - Gênero dos entrevistados (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 05 apresenta o grau de instrução dos responsáveis entrevistados 

que representaram cada uma das instituições pesquisadas. Um dado interessante é 

que a soma dos índices de nível superior incompleto, superior completo e de pós-

graduação chegam a 52% dos entrevistados, sendo um alto índice que pode refletir 

a proximidade à educação superior na região estudada.  
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Gráfico 5 - Grau de instrução dos entrevistados (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

No gráfico 06 apresenta-se o cargo que o entrevistado assume na instituição. 

Um número em destaque é 14, ou seja 52%, dos entrevistados eram o sócio ou 

proprietário da instituição. Fato percebido é que em todas as instituições 

participantes da pesquisa designou alguém como o proprietário e/ou seus líderes 

para responder as perguntas, destacando assim a presença das áreas estratégica e 

tática no perfil dos entrevistados. O total de proprietários e gerentes respondentes 

chegou aos 78%. Entende-se esse como um fator que possibilitou obter-se 

respostas de quem realmente assume cargo de liderança, de tomada de decisão 

nas instituições onde trabalham. 

 

Gráfico 6 - Cargo do entrevistado na instituição (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 
 

O gráfico 07 demonstra a quanto tempo o entrevistado atua no mesmo setor 

da instituição que ele trabalha. Evidencia-se que 74% dos entrevistados atua no 
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mesmo setor há no mínimo 11 anos, o que reforça a possibilidade de experiência no 

setor. 

 

Gráfico 7 - Tempo que o entrevistado atua no mesmo setor da instituição que trabalha (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

O gráfico 08 demonstra a quanto tempo o entrevistado trabalha na instituição 

pesquisada. Evidencia-se aqui a alta taxa de pessoas que trabalham a no mínimo 11 

anos ou mais na instituição. Percebeu-se que no caso dos proprietários essa data é 

a mesma da fundação da empresa geralmente, pois eles mesmos foram os 

fundadores das mesmas. 

 

Gráfico 8 - Tempo que o entrevistado trabalha na instituição pesquisada (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 
 

No gráfico número 09 questiona-se se o entrevistado já havia realizado algum 

curso de formação empreendedora.  
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Gráfico 9 - Se já participou de algum curso de formação empreendedora (n=27) 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

Os resultados revelam que dos 27 entrevistados apenas 9 deles, ou seja 33%, 

já tiveram esse tipo de instrução. Quando perguntados sobre qual foi esse curso e 

em qual empresa/instituição 7 dos 9 que haviam realizado formação empreendedora 

mencionaram cursos do Sebrae e 2 deles não lembravam ao certo a instituição. 

 

3.2 PERCEPÇÕES ACERCA DO PAPEL DO EMPREENDEDORISMO NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

 

A partir daqui, serão apresentadas as respostas referentes às questões que 

buscavam identificar as percepções dos entrevistados em relação ao papel do 

empreendedorismo no desenvolvimento da região das cidades de União da Vitória-

PR e Porto União-SC. 

O questionário, semiestruturado, nesta etapa possuía somente questões 

abertas e como nas perguntas de identificação do perfil da instituição e dos 

entrevistados adotou-se um padrão com as mesmas perguntas para os 27 agentes 

de transformação local pesquisados. 

Os depoimentos a seguir consistem numa seleção dos comentários 

relevantes para alcance dos objetivos propostos e estão apresentados de idêntica à 

que foram ditos com intuito de manter a originalidade e autenticidade em cada um 

dos depoimentos. Nesse primeiro momento apresentam-se as percepções e 

opiniões a respeito do que essencialmente entendem por empreendedorismo. 

Expõe-se os comentários: 
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É o que faz com que as coisas aconteçam. Se não tiver empresa abrindo 
não tem emprego, e sem emprego não tem venda no comércio, não gera 
impostos, a cidade para no tempo, a economia não anda. Surge 
concorrência as empresas daí procuram inovar (Entrevistado Poder 
Executivo 1) 
 
É na verdade o motor da economia global atual e é base do capitalismo que 
faz com que a economia ande para frente. Diferente da administração que é 
tocar as coisas e empresas com boas práticas(Entrevistado Poder 
Executivo 2) 

 
 

Esse segundo relato vai de encontro da ideia de Joseph AloisSchumpeter, no 

início do Século XX, onde o economista destacou a responsabilidade do 

empreendedorismo como o principal agente gerador de transformações sociais e 

econômicas (MARTES, 2010). 

A narrativa também destaca a abordagem de Dolabela (2004) ao elencar 

quatro fatos importantes para o empreendedor e a ação empreendedora:  

  
1) o empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo 
desenvolvimento social. Por meio da inovação, dinamiza a economia; 2) o 
conceito de empreendedorismo implica a ideia de sustentabilidade, trata 
não só de indivíduos, mas de comunidades, cidades, regiões, países; 3) o 
empreendedorismo é a melhor arma contra o desemprego; 4) o 
empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI 
mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. 

 

No entendimento das universidades, 

 

Em pleno desenvolvimento (Entrevistado Universidade 1). 

Um processo de transformação e descoberta para novo. Nos estimula a 
fazer algo diferente do habitual. Deveria ser mais estimulado. Entrevistado 
Universidade 2). 
 
Diante do cenário atual é algo extremamente necessário (Entrevistado 
Universidade 3). 
 
A base de qualquer modelo econômico (Entrevistado Universidade 4). 

 

 

Nota-se que a visão das universidades representadas aqui mesmo que curtas 

e sucintas as respostas revelam similaridade com o referencial teórico da temática e 

compreende a busca pela inovação como evidencia-se no depoimento do 

(Entrevistado Universidade 2).  

Outros perfis de organização responderam da seguinte forma: 

 
É bom né, mas tem que ser planejado, porque se não essas empresas 
pequenas aí abrem e fecham em poucos meses, ou então o cara vai 
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trabalhar por conta aí vê que não é tão fácil assim e o primeiro emprego de 
carteira assinada que ele acha já larga tudo e vai porquê quer estabilidade 
(Entrevistado Prestação de Serviço 3). 

 
 

Essa situação acima pode até ser exemplificada da seguinte forma: considere 

um trabalhador por conta-própria numa atividade de baixa produtividade na venda 

de caldo de cana por exemplo. Caso se instale na região uma média ou grande 

empresa pagando salários acima dos ganhos que são obtidos na venda do caldo de 

cana, a transformação do trabalhador por conta-própria tido nesse caso como um 

empreendedor agora em empregado mais bem remunerado resulta em menor 

atividade empreendedora numa economia com um PIB maior. Este resultado, revela 

uma associação negativa entre a atividade empreendedora por necessidade e o 

crescimento econômico. 

Sem ele não acontece nada aqui na cidade, até porque já não temos 
muitas opções então se não abrir coisas novas, diferentes a cidade 
para. Eu acho que quanto mais concorrência melhor. Quem ganha é o 
comércio, a população que tem mais opções de compra, a região sai 
ganhando (Entrevistado Indústria 4). 

 

Aghion e Howitt (2005) revelam que quanto mais entradas ou ameaças de 

entrada no mercado levam a mais inovação e aumento de produtividade, não 

somente porque estes são resultados diretos de inovações de qualidade dos novos 

entrantes, mas também porque a ameaça de ser desalojadas por um potencial 

entrante dá às empresas estabelecidas um incentivo para inovar e impedir a entrada 

de concorrentes. 

Na visão da câmara de dirigentes lojistas o empreendedorismo é visto da 

seguinte maneira 

Atualmente fala-se muito em empreendedorismo, mas fato que o que 
se vê na verdade são pessoas comuns abrindo negócio até mesmo 
por opção ao desemprego e acham aí um caminho de sobrevivência, 
as vezes até sem ter muito conhecimento no ramo já começam a 
atuar (Entrevistado Câmara dos Dirigentes Lojistas). 

 

O comentário acima reforça a percepção de alguns dos entrevistados que 

entendem o papel do empreendedorismo, como simplesmente o ato de um novo 

negócio ser iniciado. É preciso que essa visão e compreensão sejam mudados até 

para que a amplitude dos resultados e cenários fomentados pelo empreendedorismo 

sejam percebidos, entendidos e até incentivados. Tal mudança de compreensão 
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pode gerar e proporcionar ações empreendedoras em diferentes setores da 

sociedade. 

 

3.2.1 Fator de motivacional para abertura da empresa/organização 

 

Ressalta-se que essa questãonão foi aplicadaàs prefeituras municipais e a 

câmara de dirigentes lojistas. 

Os depoimentos mais relevantes a pesquisa a respeito desse fator foram: 

 

Na verdade, pelos dois. Acabei tendo um plano de demissão voluntária 
onde eu trabalhava e precisava me ocupar e ter continuidade na minha 
renda aí vi que na cidade não tinha uma loja desse perfil e resolvi abrir. 
(Entrevistado Comércio Varejista 5). 
 
Por necessidade. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e não 
consegui arrumar outro emprego daí como já tinha bastante experiência e 
conhecia o setor abri minha própria empresa (Entrevistado Prestação de 
Serviço 1). 
 

 

Os depoimentos acima revelam o que o relatório (GEM, 2015) apontou 

dividindo os empreendedores em dois grupos: os que empreenderam por uma 

oportunidade que tiveram ou visualizaram e os que se motivaram a partir de uma 

necessidade por não ter outra opção, fato explicitado no relato do (Entrevistado 

Prestação de Serviço 1). Ainda segundo o relatório mais de quarenta por cento dos 

empreendedores brasileiros se encaixam no segundo grupo.  

O relato acima evidencia que o empreendedor por necessidade é aquele que 

decide abrir um negócio para a sua sobrevivência. Este representa uma “parcela da 

população envolvida com o empreendedorismo por não ter outra opção de trabalho” 

(GEM, 2011, p. 89). Fato é que esse perfil de abertura de negócio sofra mais pois, 

na pressa de abrir logo a empresa, sejam esquecidas algumas análises cruciais para 

o sucesso da mesma. 

De acordo com o relatório (GEM 2005), pode-se observar que o 

empreendedorismo por necessidade é maior nos países menos desenvolvidos em 

comparação com os países desenvolvidos. Consequentemente, o impacto da 

atividade empreendedora sobre o desempenho econômico pode ser diferente e 

dependente do estágio de desenvolvimento do país. Uma maior atividade 

empreendedora nos países pobres pode ser resultado de elevado desemprego 
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estrutural e marasmo econômico, que levaria ao empreendedorismo por 

necessidade como alternativa para a escassez de emprego. 

O relatório do (GEM, 2015) revela taxas de crescimento econômico menores 

nos municípios de maior atividade empreendedora parte da constatação de que o 

empreendedorismo por necessidade representa metade da atividade 

empreendedora no Brasil. Ao contrário do empreendedor inovador que fareja uma 

oportunidade de negócio, o empreendedor por necessidade pouco contribui para o 

dinamismo da economia local. Obviamente que sua atividade, mesmo quando de 

baixa produtividade e renda, constitui uma ocupação alternativa ao desemprego. 

Para o entrevistado do relato abaixo, empreender foi uma visão de 

oportunidade. 

 
Oportunidade. Pura oportunidade. Havia uma demanda gigante de restos de 
resíduos plásticos e de papelão das indústrias da região aí pesquisei e 
desenvolvi um produto que hoje usa como matéria prima esses resíduos 
que eram lixo, além do que minha empresa é paga para receber esse lixo 
que pra mim hoje é luxo (Entrevistado Indústria 1). 

 
 

A essência desta categoria empreendedora está associada à inovação e a 

criação de novas oportunidades comerciais. Neste caso o empreendedor 

operacionaliza de forma a expor novas propostas no momento adequado, a partir de 

tendências e comportamentos dos próprios consumidores. Segundo Luecke (2009), 

há cinco áreas em que se podem encontrar as oportunidades que são: “novos 

conhecimentos e mudança tecnológica, mudanças na regulamentação, turbilhão 

social e colapso civil, mudança nos gostos e a busca por soluções convenientes. 

Fato esse que ficou demonstrado no depoimento acima. 

Em relação as universidades todas as quatro pesquisadas responderam que 

iniciaram suas atividades motivadas pelo fator oportunidade. A estadual analisada é 

a mais antiga das quatro e revelou que sua unidade foi aberta em União da Vitória 

para sanar a carência de toda a microrregião que até então não tinha nenhuma. A 

comunitária foi no intuito de criar cursos não presentes ainda na região. No que diz 

respeito as duas IES particulares abriram suas portas realmente por oportunidade 

uma que é nascida aqui foi para oferecer cursos diferentes do que os oferecidos até 

então e a última a se instalar em União da Vitória faz parte de um grande grupo 

educacional onde visualizou-se oportunidade de mercado principalmente no ensino 

semipresencial e EAD. 
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3.2.2 Exercício ou investimento em atividades extra instituição 
 

Esta foi outra questão não realizada às prefeituras municipais e nem a 

Câmara de dirigentes lojistas. 

Os entrevistados foram indagados se pessoalmente possuem algum tipo de 

atividade extra ou se a empresa possui ou pensa em investir. Dos 24 entrevistados 

12 deles responderam que já tem algum tipo de atividade extra pessoal ou 

profissionalmente e outros 9 que ainda imaginam ter futuramente, sendo que 5   

relatam não ter esse interesse ao menos nesse momento. Desses 3 são de nível 

gerencial e 2 empresários. Indagados sobre quais são essas fontes de renda ou 

investimentos atividades extras referentes a própria instituição mais da metade dos 

que já possuem ou os que possuem tal pretensão destacou-se a diversificação de 

renda através de imóveis para locação, ações e então um empreendimento 

comercial em outro segmento, diferente do que ele já atua.  

Os relatos abaixo destacam-se como dois importantes e diferentes 

posicionamentos acerca desse questionamento: 

 

Sim. Tenho sim. Hoje com a incerteza política e econômica que a gente vive 
não dá para se concentrar somente em uma fonte de renda ainda mais aqui 
na região que o comércio não é tão forte (Entrevistado Comércio Varejista 3) 
 
Não tenho e também não tenho vontade. Hoje em dia não está fácil cuidar 
de uma coisa, imagina dividir o foco e o capital de giro em outras. Não dá 
para ficar arriscando. Não tenho vontade não. (Entrevistado Indústria 2) 
 
Sim. A empresa tem sim. São planos de expansão da instituição para abrir 
unidades nas principais cidades vizinhas. (Entrevistado Universidade 1) 

 

3.2.3 Identificação de oportunidades e situações 

 

Buscou-se por meiodessa abordagem entender se com o passar do tempo e 

com o knowhow adquirido os entrevistados atualmente enxergam de forma mais 

natural e clara possíveis cenários e oportunidades. Constata-se por meiodesses três 

depoimentos abaixo que sim, a experiência e a expertise possibilitam a praticamente 

todos os respondentes agir de forma mais madura e assertiva em diferentes 

situações. 
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Ah, com certeza né. São anos de experiência. Hoje a gente erra menos. 
Está mais prudente e pensativo. Saber o que já deu certo ou errado e 
conhecer bem o setor me dá condição de enxergar coisas que antes eu não 
via no meu negócio e no mercado de forma geral. (Entrevistado Indústria 3). 
 
Sim. Fui aprendendo com o tempo e buscando qualificação também, assim 
já pude entender quando e onde eu deveria investir em algo, ou fazer ou 
não um negócio (Entrevistado Prestação de Serviço 6) 
 
Sim, até porque na época que comecei as coisas eram mais fáceis, menos 
ligeiras para acontecer e o passar dos anos trabalhando nesse setor me fez 
querer e de fato pensar e fazer investimentos diferentes (Entrevistado 
Comércio Varejista 7) 

 
 

Nos relatos observados vão de acordo com Filion(1991) que busca a 

compreensão do empreendedor analisando o processo de elaboração de um 

empreendimento, que tem como passo inicial a criação de uma visão. A sua Teoria 

Visionária parte de uma abordagem sistêmica, na qual os diversos papéis ou esferas 

de vida do empreendedor – familiar, espiritual, intelectual, empreendedora, social, 

física e outras -, interagem e se influenciam mutuamente determinando a sua 

percepção do mundo. Este todo, que constitui o seu sistema ecológico de vida, 

determina os seus pontos de referência, os quais dependem dos pesos dados aos 

diversos papéis e estabelecem limites para a forma de agir do empreendedor. 

 

3.2.4 Principais dificuldades enfrentadas pelos atores locais de transformação 

 

Sintetizam-se nesse campo as respostas obtidas em dois dos 

questionamentos que apresentam as principais dificuldades dos atores locais de 

transformação no dia a dia organizacional tanto para situações locais ou a nível 

nacional. Elencou-se por categoria para melhor visualização e entendimento.  

Na percepção das universidades as principais dificuldades foram: 

 

O estreitamento da pirâmide social. (Entrevistado Universidade 1). 
 
A concorrência do ensino EAD e a queda no número de concluintes do 
ensino médio. (Entrevistado Universidade 2). 
 
A politicagem, a burocracia do setor público e a concorrência desleal. 
(Entrevistado Universidade 3). 
 
Muita burocracia, questão financeira e a dependência do estado para tudo. 

                                         (Entrevistado Universidade 4). 
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Percebe-se nos depoimentos do poder executivo algumas queixas em comum 

principalmente no que tange as questões de burocracia junto as esferas superiores e 

até mesmo locais. Fato de destaque no comentário do Entrevistado Poder Executivo 

2.  

 
Pouca arrecadação. Regiões fronteiriças, de pouca representatividade. 
Processos internos com as esferas estadual e nacional muito lentos e 
engessados. (Entrevistado Poder Executivo 1). 
 
Burocracia, órgãos fiscalizadores que não trabalham com bom senso e 
julgam erros na administração pública com muito rigor, ao contrário das 
empresas privadas que no erro se aprende. Além da cultura de pouca 
cooperação entre a classe empresarial local que só se vê como concorrente 
inimigo e não pensam em nada em cooperação, em conjunto. (Entrevistado 
Poder Executivo 2). 
 
 

Os comentários abaixo mostram as principais dificuldades apontadas de 

maneira geral pelas instituições ligadas ao comércio, prestação de serviços e 

indústria de transformação: 

 
Ah, ter uma empresa hoje é quase que uma loucura assumida. Vivemos em 
momentos de plena instabilidade política, econômica, pessoal. Todo dia 
aparece uma lei nova, uma regra nova, nem dá tempo de se adaptar a uma 
que já vem outra. É ambiental, de recursos humanos, disso, daquilo. 
(Entrevistado Indústria 5). 
 
Brasil. Essa é a maior dificuldade. O governo cria cada vez mais barreiras 
para o empresário crescer. É muita burocracia, muita lei, sem falar na 
concorrência desleal que surge a cada pouco um novo concorrente sem 
capital de giro e sem estrutura nenhuma aí tem que torrar no preço para não 
fechar e acaba tirando uma parcela significativa dos meus clientes que só 
pensam em preço. (Entrevistado Prestação de Serviços 2). 
 
Concorrência, juros altíssimos, engessamento dos processos, encargos, leis 
trabalhistas que mudam demais e defendem só o funcionário, cliente infiel, 
alto custo para manter a empresa aberta. (Entrevistado Industria 1). 
 
Minhas maiores dificuldades são os tributos e encargos e a segunda achar 
mão de obra qualificada no meu setor. (Entrevistado Prestação de Serviços 
1). 
 
Essa incerteza diária que a gente vive na economia brasileira. A falta de 
confiança do povo que não deixaeles gastarem. (Entrevistado Câmara de 
dirigentes lojistas). 
 
O povo ganha muito pouco. Média baixíssima de salário. Todo mundo ganha 
pouco. (Entrevistado Comercio Varejista 1). 

 
 

Percebe-se por meiodos relatos acima que o excesso de leis, encargos e 

tributos além da burocracia nos processos e métodos são as queixas mais 
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apontadas pelos entrevistados dos setores da indústria, comércio e prestação de 

serviços. 

Os lentos trâmites das autorizações e da expedição de documentos, a 

complicação burocrática e as restrições e complexidades de nossa legislação 

servem como uma barreira e são uma das principais reclamações dos pequenos 

empreendedores. “As variedades de regulamentação são infinitas. Elas afetam a 

maneira pela qual as pequenas empresas pagam seus funcionários, fazem 

publicidade, licitam contratos, dispõem do lixo, promovem a segurança e cuidam do 

bem-estar público” (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 693). 

Ainda identificando as principais dificuldades vividas pelos atores locais de 

transformação agora abaixo apontam as dificuldades e queixas que são particulares 

da região de estudo. Fica nítida a citação de alguns fatores como: o fato de ser duas 

cidades em uma só, baixo índice de potencial de consumo das duas cidades 

analisadas, a falta de representatividade política e ainda a instabilidade climática 

como pontos centrais apontados. Outro fator interessante citado foi o da redução da 

pirâmide social no índice de jovens, fato esse que para as instituições universitárias 

já pode impactar nos resultados e apresentar um novo cenário a ser trabalhado. 

 
Aqui com certeza o fato de sermos duas cidades em dois estados diferentes 
limita bastante algumas ideias e ações. Além é claro de fazermos parte de 
cidades bastante pobres, da cultura dos coronéis ainda que mandam e 
desmandam na cidade e o dinheiro fica na mão dos poucos ricos da cidade 
e ainda esses vão gastar fora em cidades maiores do que aqui 
(Entrevistado Indústria 2). 
 
 
Região muito pobre. O povo trabalha e ganha muito pouco por mês, aí 
acaba que paga aluguel, água, luz, internet e faz o rancho bem dizer 
acabou o dinheiro do mês. Aí já não tem mais para gastar no comércio 
(Entrevistado Comércio Varejista 8). 

 
Infelizmente não temos representatividade política forte, pelo fato de que 
por ser duas cidades de estados diferentes, isso divide muito os votos em 
uma campanha por exemplo, aí nem uma e nem outra cidade dificilmente 
vai conseguir eleger por exemplo um deputado que poderia lutar por 
recursos, incentivos e empresas para a região (Entrevistado Poder Público 
2). 
 
Os empregados ganham pouco, e sendo assim gastam pouco. O ticket-
médio do comércio é bem baixo. Sem falar que ainda de vez em quando a 
inadimplência fica bem alta e acaba com o meu capital de giro. (Empresário 
Comércio Varejista 4). 
 
O clima é muito desfavorável aos negócios no meu setor. A gente nunca 
sabe quando vai chover ou quando vai sair sol. Hora está frio, hora tá 
quente. As estações são muito desreguladas, por mais que a gente tente 
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acertar na hora da compra das mercadorias não é raro acumular estoque e 
a gente ter que queimar a margem de lucro para vender. (Empresário 
Comércio varejista 7). 
 
Redução da pirâmide social. São menos jovens. Para o nosso setor isso é 
um fator desfavorável (Entrevistado Universidade 1). 
 

A incerteza e indecisão no relato do empresário do comércio varejista 7 podem na 

verdade refletir falta de planejamento nas decisões e ações da empresa. A palavra 

“tente” evidencia claramente essa realidade. 

 

3.2.5 Visualização de cenários atual e futuro da região estudada 

 

As respostas obtidas nessa variável bem como a que indagou sobre as 

vocações econômicas locais respondem a um dos objetivos específicos e busca 

conhecer qual a opinião dos entrevistados representantes dos atores locais de 

transformação a respeito de como veem o atual e futuro cenário da região. 

Para o poder executivo local os cenários estão: 

 
Melhoramos bastante a cidade e temos ainda mais projetos andando. 
Estamos tentando fortalecer todas os setores da economia da cidade e no 
campo também mas são ações mais de longo prazo.(Entrevistado Poder 
Executivo 1). 
 
O cenário atual nós estamos arrumando. A cidade estava totalmente 
esquecida no estado sem nada. Hoje essa realidade já é outra. A cidade 
voltou a ser visitada, lembrada. Nos tornamos um player no estado e temos 
boas perspectivas futuras. (Entrevistado Poder Executivo 2) 

 

Os resultados da pesquisa apontaram que existem similaridades nas 

respostas das instituições ligadas ao comércio, indústria e prestação de serviço. 

Esses perfis de respondentes foram os que possuem um olhar “menos confiante” 

para a região. Evidencia-se dos mesmos um descontentamento e a percepção é de 

que “a região parou no tempo”. Tais relatos apontam a falta de urbanização moderna 

como sinônimo de cidade estagnada. 

 
Olha estou aqui na cidade há mais de 30 anos. Vim de outro país e me 
instalei aqui, mas sinceramente não percebo muitas mudanças não. É só 
olhar para o centro da cidade e verá que é uma cidade antiga, até ruim falar, 
mas é uma cidade que não se revitaliza, não se moderniza, não se renova. 
A grande maioria dos meus colegas empresários não investe numa fachada 
nova, num ambiente novo para as lojas, o atendimento ao cliente no 
comércio é bem ruim. Acredito que se não houver um plano estrutural para 
cidade não vai mudar muita coisa no futuro não. (Entrevistado Comércio 
Varejista 1) 
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Nasci e me criei aqui e mesmo depois de 54 anos não percebo que a cidade 
cresceu não. O que cresceu foi o número de habitantes, mas isso é natural, 
mas economia está igual, a oferta de lazer e entretenimento ainda a 
mesma. As madeireiras são as mesmas de décadas atrás. Tirando umas 
lojas grandes que vem não vejo muita coisa diferente não. O problema é 
que aqui há uma sucessão de pais e filhos nas mesmas empresas e as 
vezes com mesmo cargo ou salário. Os pais acabam indicando os filhos 
para a mesma empresa que trabalham nas madeireiras, aí não tem uma 
juventude audaciosa, com vontade de algo mais, algo diferente. Ah, tem 
bastante alunos de faculdades e tal, isso é bom porque traz dinheiro para 
cá, mas em poucos setores, aí tão se formando e indo pra fora e o 
conhecimento e o dinheiro vão juntos. (Entrevistado Prestação de Serviços 
2) 
 
Precisa renovar a forma de gestão para atrair investimentos. As duas 
cidades precisam dialogar e tomar atitudes em conjunto. (Entrevistado 
Universidade 2) 
 
Complicado. Nossa representatividade política hoje é zero. Faltam projetos 
em andamento, sendo assim ficamos sem nada concreto sobre o que pode 
acontecer na região. Essa falta de perspectiva é desanimadora. 
(Entrevistado Comércio Varejista 6) 
 
Precisamos urgentemente sair do foco extrativista da erva e da madeira ou 
reinventar logo esses dois setores e partir para a indústria da transformação 
pois é isso que agrega valor à cadeia de produção. Trazer outros setores da 
indústria (Entrevistado Prestação de Serviços 5) 
 
Vim de fora e vejo um potencial turístico e gastronômico adormecido aqui na 
região. Sei até que o Sebrae tem um núcleo pensante nesse sentido, mas 
acho que a iniciativa pública e privada precisam ser mais efetivas para tirar 
as ideias do papel.(Entrevistado Universidade 2) 

 

Em relação as vocações econômicas locais observaram-se que os atores de 

transformação local reconhecem que por tempos a região foi destaque no 

extrativismo da erva-mate e da madeira, entretanto abordam que é necessário 

mudar, encontrar uma nova identidade econômica, até mesmo tornar-se referência e 

outras atividades também. 

 
Sempre fomos conhecidos pela madeira e pela erva. É claro que esses 
setores podem ainda melhorar, se reinventar, mas já deu a hora de 
incentivar a tecnologia, o turismo, a saúde, o agronegócio entre outros 
setores. (Entrevistado Câmara de Dirigentes Lojistas) 

 
 

Os comentários acima revelam uma visão de que as cidades poderiam estar 

mais desenvolvidas do que efetivamente estão. Fica claro que há possibilidades e 

alternativas, porém pela falta de representatividade política, fator este que 

dificilmente será resolvido pois as cidades continuarão pertencendo a dois estados. 

Em relação a região ainda não ter criado uma identidade econômica essa percepção 

de cidades que pararam no tempo seja mais nítida.  
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No depoimento do Entrevistado Prestação de Serviços 2 aponta uma questão 

importante que é a presença das universidades como movimentação da economia, 

mas que por horas esse volume gerado, segundo ele fica nas mãos de poucos e em 

poucos setores. Fica clara a necessidade de apostar na vinda de indústrias de 

transformação até como aporte para o comércio local entre outros setores. 

 

3.2.6 Vocações econômicas da região 

 

Extrativismo de madeira e erva-mate, mas há de se rever essas cadeias 
como um todo, acredito estarem defasadas. Educação superior. 
(Entrevistado Universidade 2) 
 
Indústria, Agronegócio e Turismo. (Entrevistado Universidade 4) 
 
Nossa região foi sempre conhecida por trabalhar com a madeira, inclusive 
hoje somos conhecidos no país pelos nossos produtos de esquadrias e 
portas principalmente, esse é um segmento que deve ser continuado, 
ampliado cada vez mais. (Entrevistado Universidade 3) 
 
Madeira e erva, mas ambos precisam ser recriados ou repensados. 
(Entrevistado Prestação de Serviço 5) 

 
Os relatos acima demonstram a atividade extrativista de madeira e erva mate 

como sendo as duas principais vocações econômicas da região, porém ambos os 

relatos resumem algo que foi citado pela maioria dos 27 entrevistados que possuem 

a necessidade de serem revistas, repensadas, por acharem que para a atualidade já 

não impactam tanto quanto no passado. 

 

3.2.7 Possíveis investimentos futuros na região 

 

Indagados sobre possíveis investimentos futuros da iniciativa pública, privada 

ou até mesmo conjunta os entrevistados em síntese indicaram quais deveriam ser 

as áreas a receber tal atenção. Nota-se a até mesmo a indicação próprio 

extrativismo de erva-mate e madeira, duas atividades que sustentaram no passado a 

economia local, entretanto com a observação de que sejam repensados esses dois 

ciclos. Falar de industrialização torna-se comum quando se busca ampliar o leque 

econômico de uma região e aqui não foi diferente.  

Destaca-se como setor comum a praticamente a fala de todos os 

entrevistados independente do setor ou por ser pública/privada a menção do turismo 
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como forte candidato até mesmo a assumir o posto de nova identidade econômica 

local, fator esse que não necessariamente precisa sustentar a economia das cidades 

em estudo, mas ser objeto de foco das ações, dos projetos trabalhados 

principalmente se possível com a interação e cooperação entre atores locais de 

transformação e fontes de incentivo do Estado como por exemplo o ministério do 

Turismo. 

 
Estamos dando ênfase no apoio possível as nossas indústrias madeireiras e 
a agricultura com bastante obras de melhoria da vida do agricultor e na 
cidade este tem sido o foco além da atenção ao comércio, saúde e 
educação (Entrevistado Poder Público 1) 
 
A gente já vem a três anos e meio resgatando a imagem de União da Vitória 
e trabalhando para que atividades históricas da nossa economia se 
reinventem e sejam aprimoradas como investimento em pesquisas na 
produção de erva-mate e no setor madeireiro, trazer empresas grandes de 
fora até era uma ideia, mas nesse momento a ideia foi resgatar e fortalecer 
o que já se tem aqui (Entrevistado Poder Público 2) 
 
Turismo em geral, quem sabe ecoturismo ou nossa área agrícola é muito 
bonita e rica em cultura por conta da cultura europeia. O turismo da região 
já ser naturalmente beneficiada por mais de 40 cachoeiras, parques 
ambientais, além do rio Iguaçu que corta nossas cidades e não é explorado 
em nada. Mais os setores têxtis por não exigir muita mão de obra 
qualificada e sempre ter demanda e Tecnologia da Informação, já que temos 
faculdades com cursos na área. (Entrevistado Comércio Varejista 4) 
 
A curto prazo no turismo local. Temos um potencial grande nesse sentido 
que não está sendo explorado como deveria. Isso atrairia pessoas pra cá e 
quem sabe alguns investidores. (Entrevistado Câmara de Dirigentes 
Lojistas) 
 
Hoje na erva mate e pesquisa. É necessário aumentar a cadeia de 
produção de outras áreas. O ciclo da madeira já foi, mas ainda segura o 
desenvolvimento. O extrativismo precisa ser repensado. (Entrevistado 
Universidade 3) 
 
Indústria, agronegócio e turismo. (Entrevistado Universidade 1) 
 
Turismo, indústria de transformação, Agronegócios de transformação, 
Psicultura, Cooperativismo essa é uma ótima realidade em muitas regiões e 
que aqui quase nem se vê. (Entrevistado Universidade 4) 
 
Temos que criar uma identidade para a cidade. Hoje quando se fala de uma 
região específica se sabe o que tem lá, ou o que produz lá e nós aqui ainda 
não temos essa nova identidade, essa nova cara tirando o fato de ser um 
polo de educação. (Entrevistado Comércio Varejista 6) 
 
Como vim de fora sei o quanto a região é bonita só não sabe se “vender” 
precisa estruturar seu setor hoteleiro e de gastronomia e ainda criar 
atrativos ativos fora cachoeiras, parques e tal e aí montar um projeto a 
longo prazo e desenvolver esse potencial turístico que se tem aqui. Olha 
quanta gente “passa” pelas rodovias aqui e não se tem um motivo se quer 
pra eles parar e curtir um pouco a cidade. Quer dizer motivo até tem, mas 
não há publicidade nem estrutura. (Entrevistado Universidade 2) 
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No que diz respeito ao turismo, a região de União da Vitória e Porto União, 

devido a sua geografia acidentada, generosa em rios e montanhas favorece a 

formação de belas cachoeiras. São dezenas de quedas d'água e corredeiras com 

altura variando entre 10 a 60 metros todas alternando de acessível a razoável grau 

de dificuldade em atingi-las, o que as caracterizam como locais próprios para os 

aficionados do turismo de aventura. 

Na análise desse questionamento fica evidente na opinião dos entrevistados a 

percepção de que investir na industrialização, no turismo local e no agronegócio 

sendo alternativas para o fomento do desenvolvimento local e se apresentam como 

candidatas a nova identidade econômica das cidades pesquisadas. Outro fator 

citado foi o do cooperativismo agrícola, fator esse que já é realidade em tantas 

regiões do país e que localmente ainda não assume papel de destaque. 

Avaliando a indicação de cooperativismo pode-se entender que ele também 

contribui para reduzir as tensões sociais no campo, possibilitando a melhoria das 

rendas dos pequenos produtores, ao mesmo tempo em que os integra a um padrão 

de acumulação centrado na transformação industrial que os subordina (BEN, 2011; 

CIRADINI; FREDERICQ). Portanto, a organização cooperativa acaba sendo um 

agente que “orienta, organiza e integra a produção agrícola, atuando na 

reorganização da estrutura produtiva e na racionalização e na mediação 

sociopolítica necessárias à reprodução ampliada do capitalismo” (CIRADINI; 

FREDERICQ, p. 60). Outrossim, é um agente da delimitação dos compartimentos 

produtivos do espaço geográfico. Fato associado ao próprio processo de ocupação 

do território pela expansão da fronteira agrícola. 

 

3.2.8 Participação em parcerias da iniciativa privada e púbica com intuito de 

desenvolverprojetos em cooperação. 

 

Dos 27 entrevistados somente 1 deles acredita que tais parcerias não 

necessitam serem feitas, esse entrevistado é do setor de prestação de serviços, pois 

julga que cada uma das partes deva desempenhar seu papel de forma individual, 

conforme descrito no relato abaixo: 
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Não.Acho que não. Penso que cada qual deve fazer a sua parte sem 
envolvimentos, não tem por que ter parceria. Não teria interesse. 
(Entrevistado Prestação de Serviço 4) 

 
 

O comentário acima expressa uma visão desfavorável ao que a temática 

abordada durante este trabalho aborda no que diz respeito as parcerias de pesquisa, 

estudo, interatividade e principalmente cooperação entre os atores locais de 

transformação. 

Dentre os 26 entrevistados que julgaram essas possíveis parcerias como 

válidas tiveram algumas também disseram que precisariam avaliá-las 

preliminarmente, mas que estariam sim dispostos a firmar essas ações conjuntas. 

 
Olha, até acho que podem ser positivas sim, mas precisam ser ativas e 
contínuas e que realmente deem suporte e estejam presentes conosco pois 
já participei de projetos assim que se perderam no tempo. (Entrevistado 
Indústria 5) 
 
Sim, vejo com bons olhos. É importante que a prefeitura esteja mais 
próxima da gente sabendo o que precisamos e ainda se conseguir colocar 
alunos de faculdades nos ajudando a gerenciar a empresa seria perfeito, 
mas não acontece. (Entrevistado Comercio Varejista 3) 
 
Sim, são extremamente oportunas até porque o município hoje já tem 
algumas parcerias nesse sentido e sempre dentro do possível buscaremos 
ampliar as mesmas ou criar outras. (Entrevistado Poder Público 1) 
 
Sim, sim. A prefeitura sempre procura ser parceira de ações e projetos que 
gerem algo importante a cidade e a população. (Entrevistado Poder Público 
2) 
 
Sim. Até já existe um grupo de pessoas dos dois municípios buscando e 
discutindo desenvolver nossa região. (Entrevistado Universidade 3) 

 
 

No sentido de interpretação dos relatos ao questionamento apresentado e 

endossar que as parcerias UEG podem geram bons resultados pode-se demonstrar 

que o modelo da tripla hélice apresenta uma infraestrutura onde o conhecimento se 

sobrepõe à ação dos atores por meiode uma intersecção que estabelece condições 

de desenvolvimento de uma relação realmente produtiva. 

Tríplice Hélice é um modelo de inovação em que a universidade/academia, a 

indústria e o governo, como esferas institucionais primárias, interagem para 

promover o desenvolvimento por meio da inovação e do empreendedorismo. No 

processo de interação novas instituições secundárias são formadas conforme a 

demanda, isto é, “organizações híbridas”. A dinâmica das esferas institucionais para 

o desenvolvimento em uma hélice tríplice sintetiza o poder interno e o poder externo 
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de suas interações. No entanto, a dinâmica para desenvolver uma Tríplice Hélice 

regional provém de “organizadores regionais de inovação” e “iniciadores regionais 

de inovação (ETZKOWITZ; ZHOU, 2007). 

Esta nova relação tem o objetivo de desenvolver um ambiente propício à 

inovação, por meiode alianças estratégicas entre empresas e universidades, 

combinando iniciativas de atuação em conjunto. O governo deixa de controlar as 

relações e passa a exercer o papel de articulador e estimulador destas parcerias. 

A sociedade carece de respostas para problemas existenciais, principalmente, 

os sociais e econômicos e a união cooperativa entre duas instancias uma pensativa 

e, a outra produtiva, mais a atuação do governo indica uma forma de consolidar as 

inovações tecnológicas para a construção de uma realidade de desenvolvimento 

econômico e sustentável (MENDONÇA; LIMA; SOUZA, 2008).  

 

3.2.9 Articulação em prol do desenvolvimento regional por parte dos dois municípios 

estudados 

 

Indagados sobre a existência dessa articulação em prol do desenvolvimento 

local 18 dos 27 entrevistados relataram acreditar que a mesma não existe, 2 

declararam que possa até existir, mas esbarre na burocracia geopolítica e 5 deles 

disseram que sim que existe e por mais que a população não perceba ambos os 

municípios agem estrategicamente para que a região sempre seja beneficiada. 

Nesse quesito, as respostas do poder executivo local acabam por serem 

praticamente iguais e apontam o fato de ser dois municípios em dois estados 

diferentes possíveis parcerias esbarram em questões legais, principalmente quando 

requer investimento público. 

    
Existe sim, mas a população não consegue perceber porque são ações 
mais institucionais. Mas não dá para fazer muita coisa juntos pela questão 
legal, sendo que pertencemos a dois estados diferentes. (Entrevistado 
Poder Executivo 1) 
 
Tem, tem, mas acaba sendo mais a nível de órgãos e entidades privadas 
promovendo do que nós das prefeituras, porquê juridicamente não podemos 
“gastar” nada vai ser feito em outra cidade, muito menos outro estado. 
(Entrevistado Poder Público 2) 
 
Não, não existe não. As únicas coisas que as cidades fazem juntas é 
compartilhar espaços em comum na ocasião de algumas festas típicas da 
região. (Entrevistado Industria 7) 
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Eu acho que não. Há anos que moro aqui e não percebo nada nesse 
sentido. Não sei o porquê, mas não acontece não. Pode ser por um certo 
egoísmo de cada cidade ou então por questão de leis que não podem fazer 
nada junto. Precisamos achar além de indústrias outras formas de 
entretenimento e lazer para a população local. É dinheiro que gira, imposto 
gerado e o retorno da verba pública volta em melhorias para a cidade. 
(Entrevistado Comércio Varejista 1) 
 
Olha seria bom se tivesse um conselho entre lideranças das duas cidades 
formado por empresários, estudantes, políticos, instituições das cidades. 
Acho que a partir de então as cidades pensariam mais a longo prazo e não 
se importando se alguma conquista viesse mais para essa ou para aquela 
cidade, porque quem ganharia seria a região. Com certeza seria válido. 
Muita coisa nova poderia vir desse diálogo ou outras ser melhoradas como 
por exemplo verbas, incentivos fiscais, valorização do comércio local, 
hospitais, novas indústrias, etc. (Entrevistado Universidade 4) 
 
Há vontade apenas, mas trava na burocracia política. (Entrevistado 
Universidade 1) 
 
Eu penso que tem sim, mas é um grupo tão fechado que quase ninguém 
sabe o que eles fazem. Se a coisa fluísse a tempos já a região aqui poderia 
estar bem melhor, não estaria estagnada como está. (Entrevistado Industria 
6) 
 
Nós aqui procuramos unificar ações dos dois municípios, mas nem sempre 
é possível por questões políticas. Se houver jeito com certeza a região sairá 
ganhando. Atendemos aqui nas duas cidades no mínimo outras 10 
pequenas cidades ao nosso entorno. Muita gente vem pra cá todo dia 
estudar, ir no médico, comprar.  (Entrevistado Câmara de Dirigentes 
Lojistas) 
 
Tem sim, mas esse tipo de articulação tem que ser mais amplo, mais 
divulgado e aberto tanto no acesso da população quanto nos projetos que 
são desenvolvidos. Acontece que é puxado por 6 ou 7 lideranças da cidade 
que formaram um grupinho e decidem o que acontece ou não nas cidades. 
(Entrevistado Prestação de Serviço 3) 

 

 

Evidencia-se a importância da existência de conselhos municipais de 

desenvolvimento gerando governança e participação da sociedade civil, na 

organização política dos municípios, como revela o depoimento do (Entrevistado 

Universidade 4).Leher (2005, p. 25) descreve que os conselhos são grupos 

organizados de para participação democrática que buscam romper com a força 

centrífuga que almeja limitar as lutas sociais e os conflitos de classes na unidade 

produtiva, seja na indústria ou na propriedade rural, no estado nacional ou no âmbito 

internacional. 

Segundo Ronconi et al. (2011), no Brasil esses conselhos dividem-se em três 

tipos principais, mesmo com o fato de nem todos possuírem caráter deliberativo ou 

amparo em legislação federal: os conselhos de programas, os conselhos temáticos e 

os conselhos de políticas. 
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De acordo com Pinheiro (1996), há 20 anos havia cerca de 30 conselhos 

nacionais, deliberativos ou não, distribuídos em 10 áreas de atuação – trabalho, 

educação, assistência social, previdência social, defesa de direitos, cultura, saúde, 

ciência e tecnologia, meio ambiente e turismo – sendo comum a existência de um 

modelo plural de governança, consubstanciado na participação de membros do 

governo, representantes de empresários, representantes dos trabalhadores e das 

associações da sociedade civil organizada.  

Envolvidos de forma direta nos processos decisórios sobre bens e serviços 

públicos, os conselhos participam das decisões sobre políticas públicas na medida 

em que a transferência de recursos financeiros da esfera federal para as 

subnacionais de governo tem sido condicionada à criação de fóruns de participação 

em nível federal, estadual e municipal da administração pública. 

É necessário, portanto, refletir se a adoção de regras claras, de processos 

transparentes, democráticos, de um controle externo efetivo, contribuem de fato para 

uma participação mais efetiva e legítima com equidade de direitos de participação 

dos membros e com a capacidade de espelhar e discutir os problemas da sociedade 

(e não de um grupo de atores influentes ou do governo). 

Como visto fica claro que a criação de grupos de estudo e planejamento 

regional até com caráter informal seriam uma alternativa bastante válida para a 

região de estudo desde que ela fosse aberta e acessível a população ou que se 

esses movimentos já existem precisam estar mais presentes e atuantes pois a 

percepção de sua existência é praticamente despercebida. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescente interesse de diferentes áreas do conhecimento e setores da 

economia pela temática do empreendedorismo bem como um maior interesse da 

sociedade civil em acompanhar e monitorar a gestão pública seja nas suas cidades, 

regiões ou estados evidenciou o papel de instituições, empresas, órgãos públicos, 

escolas entre outras a agir como atores locais de transformação assumindo também 

o protagonismo no papel decisório do futuro de suas regiões e dessa forma 

condicionando o crescimento endógeno das mesmas principalmente pela ação ativa 

do uso dos recursos locais para crescer de forma efetiva e real pela interação e 

cooperação dos atores locais em prol do desenvolvimento econômico e 

consequentemente regional.  

Embasada nessa realidade essadissertaçãoobjetivou entender as percepções 

e opiniões dos atores locais de transformação dos municípios de União da Vitória-

PR e Porto União-SC ainda conhecer o perfil dos entrevistados e entidades 

participantes do estudo, identificar as principais dificuldades vividas por essas 

instituições, analisar se visualizam ações entre os dois municípios em prol do 

desenvolvimento local e compreender as percepções dos atores locais de 

transformação acerca dos cenários atual e de futuro da região. 

O primeiro objetivo específico foi atingido ao saber-se que o perfil das 

instituições é constituído da seguinte forma: 56% das empresas estão localizados 

em União da Vitória-PR e 46% na cidade catarinense de Porto União-SC fato esse 

que se explica pelo número total de empresas ativas na cidade paranaense ser 

superior da de Porto União. Em relação ao tempo de atividade destaca-se que 44% 

delas possuem mais de 20 anos de história demonstrando solidez no mercado. 

Foram selecionadas, intencionalmente, as organizações a serem entrevistadas, 

visando explorar os diferentes tipos de organizações e opiniões acerca do 

desenvolvimento local. Em relação ao perfil dos entrevistados 85% deles eram 

homens. Referente ao nível de escolaridade destaca-se curso superior e pós-

graduação, somando 45% dos entrevistados. 78% dos respondentes ou eram 

proprietários ou gerentes da empresa/instituição. Os entrevistados possuem tempo 

de experiência no setor que atua sendo que 74% deles atua a no mínimo entre 11 e 
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15 anos no mesmo setor e 67% na mesma empresa/instituição. Somente 33% deles 

já participaram de algum curso de formação empreendedora. 

Em resposta ao segundo objetivo específico foram identificadas como 

principais dificuldades enfrentadas pelos atores locais de transformação as 

seguintes situações; no setor privado de comércio, indústria e prestação de serviço: 

a alta carga de tributos e impostos, a burocracia de processos e leis, a instabilidade 

econômica do país e ainda como dificuldades locais a falta de mão de obra 

qualificada, o baixo potencial de consumo e PIB familiar local, a baixa atividade 

industrial, o fato de ser duas cidade de dois estados diferentes e a falta de 

representatividade política da região. Já para o setor educacional das universidades, 

as instituições particulares foram citaram o estreitamento da pirâmide social, e a 

concorrência; já para a comunitária e a estadual o engessamento burocrático, a falta 

de verbas, a dependência do governo e a falta de autonomia. Para a câmara de 

dirigentes lojistas a dificuldade é o surgimento de novos concorrentes. Já para o 

poder executivo a burocracia para se demandar algo das esferas estadual e federal, 

os entraves jurídicos limitadores de muitas ações e a rigidez das leis no controle e 

monitoramento da gestão pública. 

Comtemplando o que se buscou no terceiro objetivo específico notou-se que 

os entrevistados e as instituições consideradas como atores locais de transformação 

não visualizam nenhum tipo de ação ou projeto efetivo em prol do desenvolvimento 

regional. Alguns até creem que possa haver, mas são oriundas da iniciativa privada 

e não pública. Comentaram também que seria válido e importante pensar de forma 

mais ampliada e não só municipal as possíveis futuras parcerias e cooperações. O 

poder executivo por sua vez, alega que até existem ideias e ações, mas que são 

limitadas por conta dos entraves jurídicos pela questão de ser dois municípios 

pertencentes a estados diferentes. 

Em resposta ao último objetivo específico conheceu-se a opinião e percepção 

dos cenários atual e futuro da região em estudo. Se por um lado tem-se os prefeitos 

acreditando de forma mais vigorosa que o cenário atual é melhor do que há alguns 

anos atrás e que ainda visualizam a região transformada positivamente no futuro, 

por outro lado temos a classe empresarial principalmente com olhar menos otimista 

e com alegação de que há muito tempo pouco ou nada tem mudado na região de 

estudo e ainda reiteram que se não houver uma mudança de postura das lideranças 

municipais e regionais não há perspectiva de mudança tão breve e veem com 
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preocupação o futuro local nas questões de emprego e renda se realmente nada 

mudar. 

Respondendo ao objetivo geral, entendeu-se que as percepções dos 

entrevistados representantes das instituições tidas como atores locais de 

transformação a respeito do empreendedorismo é de que muitos ainda não 

compreendem o que de fato significa o empreendedorismo. Nota-se sim respostas e 

opiniões amplas, completas sobre a temática, principalmente dos entrevistados que 

possuem nível superior, pós-graduação ou então realizaram curso na área do 

empreendedorismo. Entretanto é visível que a grande maioria tem no conceito do 

empreendedorismo somente o sinônimo de abertura de novas empresas. Não que 

isso seja ruim, mas dessa maneira acaba mascarando ou isolando algo que na 

verdade é amplamente mais completo e transformador e que pode ser aprendido e 

praticado seja na vida pessoal e principalmente na profissional transformando sua 

vida, sua carreira, seu produto ou serviço, sua empresa e como visto até mesmo 

regiões ou países inteiros. 

Embora esse estudo tenho alcançado seu objetivo geral de entender as 

percepções dos atores locais de transformação local das cidades de União da 

Vitória-PR e Porto União-SC segue algumas limitações quanto ao seu escopo e 

processo. 

Em relação ao escopo, um aspecto que pode ser considerado uma limitação 

foi não ter selecionado para a pesquisa algumas instituições não governamentais, 

outros órgãos e grupos da sociedade civil como Lions, Rotary, Empresas Júnior das 

universidades pesquisadas, associações de bairro de ambos os municípios em 

estudo, entre outras atividades. Dessa maneira é compreensível e válida a 

reaplicação do modelo de estudo proposto também em com outras instituições. 

Sugere-se a realização de estudos nessa área de pesquisa, utilizando-se da 

inserção das mais variadas instituições da sociedade possibilitando assim dados 

mais diversificados e oriundos dos mais diversos perfis de atores locais de 

transformação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Vimos por meio deste apresentar o aluno Everton Batista Moreira, 

regularmente matriculado no curso de curso de Mestrado em Desenvolvimento e 
Sociedade da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, que está desenvolvendo a 
pesquisa em campo, que irá compor sua dissertação de mestrado, intitulada: 
Percepções sobre o papel do empreendedorismo no desenvolvimento local dos 
municípios de União da Vitória-PR e Porto União-SC. O referido estudo destina-se a 
estudar o empreendedorismo e seus reflexos no desenvolvimento da região 
pesquisada. 

Na oportunidade, solicitamos autorização para que se realize a pesquisa por 
meio da coleta de dados por meio de questionário online junto ao gestor principal (ou 
indicado) da empresa.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a 
preservação da identidade das pessoas participantes, assim como, das empresas. 

Ressaltamos ainda, que uma das metas da condução e finalização deste 
estudo é o comprometimento da pesquisadora em retornar as empresas 
participantes um relatório gerencial com os resultados da pesquisa.  

Solicitamos, a permissão para a divulgação desses resultados e suas 
respectivas conclusões, em forma de pesquisa científica, preservando sigilo e ética, 
conforme termo de consentimento livre que representa uma pré-condição para 
participação deste estudo. 

Em caso de dúvida, sugestões e críticas, convidamos você a entrar em 
contato com pesquisadores responsáveis, pelos seguintes contatos:  

- Orientadora - Profª. Drª. Rosana Claudio Ogoshi Silva 
(rosana.ogoshi@uniarp.edu.br). (49) 9-9804-1307 

- Everton Batista Moreira (evertonb@rpc.com.br) (42) 9-9972-0010 
 
Agradecemos por vossa atenção, compreensão e colaboração no processo 

de desenvolvimento profissional e acadêmico da doutoranda.  
Atenciosamente, 
 
 

 

Profª. Drª. Rosana Claudio Silva Ogoshi 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 

 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
Bem-vindo(a)! 

 
Você está sendo convidado para responder as perguntas deste questionário 

de forma voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder 
ao questionário, é muito importante que você compreenda as informações e 
instruções contidas neste documento. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento do 
questionário, respondendo às perguntas formuladas. O preenchimento do 
questionário não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica a você.  

Esta pesquisa compõe a coleta de dados da dissertação de mestrado do 
aluno Everton Batista Moreira, regularmente matriculada no curso de Mestrado em 
Desenvolvimento e Sociedade da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe.Oreferido 
estudo destina-se a estudar o empreendedorismo e seus reflexos no 
desenvolvimento da região dos municípios de União da Vitória-PR e Porto União-SC.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a 
preservação da identidade das pessoas participantes, assim como, das empresas. 
Assim, precisamos estar certos de que você autoriza que o material e as 
informações obtidas possam ser publicados em aulas, seminários, congressos, 
palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa). Porém, não deve ser 
identificado por nome do respondente e nem da empresa, em qualquer uma das vias 
de publicação ou uso.  

O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade dos 
pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

Em caso de dúvida ou sugestões, convidamos você a entrar em contato com 
pesquisadores responsáveis, pelos seguintes contatos:  

 
Profª. Drª. Rosana Claudio Silva Ogoshi ou Everton Batista Moreira 

(evertonb@rpc.com.br) 
 

União da Vitória/PR, ___ de _____________ de 2020. 
 
 
Ciente e de acordo com o exposto, eu aceito participar desta pesquisa: 
(   ) Sim 
(   ) Não (não continua respondendo). 



APÊNDICE 3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS RELATIVO AO PERFIL 
DO ENTREVISTADO E DA INSTITUIÇÃO SELECIONADA NESSE ESTUDO 

COMO SENDO UM AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO LOCAL 

 
PERFIL DO ENTREVISTADO E DA INSTITUIÇÃO 

 
Nome fantasia da instituição:  

Nome do responsável (entrevistado):  

Área de atuação da empresa:  
Ano de Fundação: 
 

Assinale a opção que melhor descreve a área de atuação da empresa. 
(   ) Agropecuária 
(   ) Água, gás e saneamento 
(   ) Alimentos processados 
(   ) Bancos 
(   ) Carnes e derivados 
(   ) Construção civil e intermediação  
(   ) Construção pesada e engenharia 
(   ) Energia Elétrica 
(   ) Equipamentos, máquinas e peças 
(   ) Hotelaria e Restaurantes 
(   ) Imóveis comerciais e shoppings 
(   ) Indústria de alimentos 
(   ) Indústrias em geral 
(   ) Materiais diversos 
(   ) Mineração 
 

(   ) Negócios de lazer e eventos 
(   ) Papel e madeira 
(   ) Petróleo, gás e combustíveis 
(   ) Química e petroquímica 
(   ) Roupas, calçados e assessórios 
(   ) Serviços diversos 
(   ) Serviços financeiros 
(   ) Setor de Educação 
(   ) Setor de saúde 
(   ) Setor de seguros 
(   ) Setor de transporte 
(   ) Siderurgia e metalurgia 
(   ) Tecnologia da informação 
(   ) Telecomunicações 
(   ) Têxteis 
(   ) Utilidades domésticas 
(   ) Varejo 

 

Em que nível se encontra o cargo que ocupa na empresa:  

(   ) Presidente/ diretor principal/ CEO 
(   ) Gerente 
(   ) Coordenador/ supervisor 
(   ) Outro (qual? __________) 
 

Formação (Considere apenas o nível mais elevado) 

(   ) Ensino Fundamental  
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior  
(   ) Pós-graduação – em nível de especialização ou MBA 
(   ) Pós-graduação – em nível de mestrado ou doutorado 

Gênero: (   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Prefere não declarar 
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Há quantos anos atua na empresa:  

(   ) Até 5 anos 
(   ) Entre 6 e 10 anos 
(   ) Entre 11 e 15 anos 
(   ) Mais de 16 anos 

Há quantos anos atua no setor:  

(   ) Até 5 anos 
(   ) Entre 6 e 10 anos 
(   ) Entre 11 e 15 anos 
(   ) Mais de 16 anos 

 

 
Já realizou algum curso na área de formação empreendedora? Se sim, qual 
instituição? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 4 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS RELATIVO AS 
PERCEPÇÕES DOS AGENTES LOCAIS DE TRANSFORMAÇÃO ACERCA DO 
EMPREENDEDORISMO E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

TRANSFORMAÇÃO LOCAL 
 
 
1. Qual seu entendimento, percepção ou opinião a respeito do tema 
empreendedorismo? 
 
2. Como surgiu a ideia do negócio? Oportunidade ou necessidade? 
 
3. Você tem ou pensa em ter outras atividades extras? Por quê? 
 
4. Hoje você acredita que identifica oportunidades com maior facilidade do que 
quando iniciou a empresa? 
 
5. Na sua opinião quais são as principais dificuldades enfrentadas pela sua 
empresa hoje? Por quê? 
 
6. Acha importante que o poder público, órgãos de classe e ou universidades 
busquem parcerias que possam alavancar seu negócio? 
 
7. Estaria disposto a fazer parte dessas possíveis parcerias? 
 
8. Na sua opinião quais são as principais dificuldades em ser empresário/gestor 
em União da Vitória e ou Porto União? 
 

9. Na sua opinião qual é o cenário econômico atual da região e qual sua 
percepção sobre o futuro desse fator? 
  
10. Em relação a futuros projetos e investimentos da iniciativa pública e privada 
que busquem o desenvolvimento da região, você acredita que deveriam ser focados 
em qual ou quais setores? Por quê? 
 

11. Na sua opinião quais são as vocações econômicas da região?  
 

12. Na sua opinião há alguma articulação entre os dois municípios que busque 

discutir e fomentar o desenvolvimento da região? Você julga como importante esse 

tipo de articulação? Por quê? Na sua opinião quais resultados esse movimento pode 

gerar? 
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