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RESUMO  

 
MARINHO, Raphael Campana. Trajetória e perspectivas econômicas de Muriaé - 
MG: O papel dos atores locais na articulação do desenvolvimento econômico. 
Volta Redonda, 2016. 120f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – 
Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2016. 
 
O objetivo central deste trabalho é descrever o processo de evolução econômica de 
Muriaé - MG e analisar as perspectivas de desenvolvimento a partir dos atores 
locais. Até o início do século passado, a cidade de Muriaé e a Zona da Mata Mineira 
se beneficiaram dos impulsos de desenvolvimento e do prestígio político-econômico 
que o cultivo e a comercialização do café proporcionaram para o Brasil. Porém, nas 
últimas décadas, a cidade e a mesorregião enfrentam um cenário de dificuldades 
econômicas e de baixo desenvolvimento. Diante desse cenário, como tem sido a 
atuação dos atores e das instituições locais para o desenvolvimento local de 
Muriaé? No levantamento bibliográfico, faz-se uma breve revisão das principais 
abordagens teóricas sobre desenvolvimento regional, além do apontamento de 
características, estratégias e políticas de desenvolvimento local e de uma pequena 
revisão acerca da relação universidade-empresa e do panorama da cadeia têxtil e 
de confecções. O método utilizado na pesquisa é o estudo de caso. Em um primeiro 
momento, é realizada a coleta de informações por meio de dados secundários de 
domínio público e, posteriormente, a realização de vinte entrevistas 
semiestruturadas junto a atores locais do município. Os atores locais pesquisados 
foram selecionados intencionalmente, com o objetivo de explorar os diferentes tipos 
de organizações e as opiniões sobre o desenvolvimento local. Quanto aos 
resultados, a pesquisa aponta os diversos ciclos econômicos ocorridos em Muriaé: o 
cultivo do café, a pecuária leiteira, as oficinas mecânicas e o setor de moda e 
confecção. A pesquisa também indica a relevância e o caráter endógeno do setor de 
moda e confecção de Muriaé através da existência de uma estrutura de suporte ao 
desenvolvimento composta por diversas organizações, com destaque para as 
atuações do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural de Muriaé 
e Região (CONDESC), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE). As perspectivas de desenvolvimento de Muriaé na ótica dos atores locais 
são promissoras. No entanto, ainda existe um certo distanciamento entre as 
organizações e os usuários finais das ações. Percebe-se que o município ainda 
carece de algo que auxilie todas as forças que atuam nesse processo a convergir 
para o mesmo ponto. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Atores locais. Economia regional.

 



 
 

 
ABSTRACT 

 

MARINHO, Raphael Campana. Trajetória e perspectivas econômicas de Muriaé - 
MG: O papel dos atores locais na articulação do desenvolvimento econômico. 
Volta Redonda, 2016. 120f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – 
Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2016. 
 

The main objective of this work is to describe the process of economic development 
of Muriaé - MG and analyze the development prospects from local actors. Until the 
beginning of last century, the city of Muriaé and the Zona da Mata Mineira benefited 
from the development of impulses and the political and economic prestige that the 
cultivation and marketing of coffee provided to Brazil. But in recent decades, the city 
and the mesoregion face a scenario of economic difficulties and low development. 
Given this scenario, as has been the performance of the actors and local institutions 
for local development of Muriaé? In literature, it is a brief review of the main 
theoretical approaches to regional development, in addition to pointing 
characteristics, strategies and local development policies and a short review about 
the university-business relationship and overview of the textile industry and clothing. 
The method used in the research is the case study. At first, the collection of 
information through secondary data in the public domain and subsequently carrying 
out twenty semi-structured interviews with local actors of the city is performed. Local 
actors surveyed were intentionally selected in order to explore the different types of 
organizations and opinions on local development. As for the results, the study 
identifies the various economic cycles occurring in Muriaé: coffee cultivation, dairy 
farming, mechanical workshops and the fashion and apparel sector. Research also 
indicates the relevance and the endogenous nature of the fashion industry and 
making Muriaé through the existence of a structure to support the development 
consists of different organizations, highlighting the performances of the Board of 
Economic Development, Social and Cultural Muriaé and region (CONDESC), the 
Brazilian Service to Support Micro and Small Enterprises (SEBRAE) and the 
Municipal Economic Development (SMDE). The Muriaé development prospects in 
the view of local actors are promising. However, there is still a certain gap between 
organizations and end users of their actions. It is noticed that the city still lacks 
something that helps all the forces acting in the process to converge to the same 
point. 
 
Keywords: Local development; local actors; regional economy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O crescimento não surge em toda parte e ao mesmo tempo; 
manifesta-se em intensidades variáveis, em pontos ou polos 
de crescimento; propaga-se; segundo vias diferentes e com 
efeitos finais variáveis (PERROUX, 1967). 

 

O estudo do desenvolvimento regional mostra que não há uma 

homogeneidade na maneira pela qual as regiões se desenvolvem: ele não acontece 

em todos os lugares e nem ao mesmo tempo. Algumas das teorias clássicas do 

desenvolvimento regional ressaltam a existência de uma força de origem externa à 

região, que seria capaz de influenciar as demais atividades econômicas, como a 

Teoria dos Polos de Crescimento (Perroux), na qual a criação de uma indústria 

motriz é responsável por efeitos a montante e a jusante no desenvolvimento 

regional, e a Teoria de Base de Exportação (North), que considera a exportação de 

produtos básicos responsável pela geração do desenvolvimento, uma vez que, a 

partir do excedente por ela produzido, são dinamizadas as atividades 

complementares (OLIVEIRA e LIMA, 2003). 

Há uma discussão recorrente entre os economistas que diferencia 

crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Souza (2009) aponta a 

existência de duas correntes de pensamento que debatem essa questão. Para a 

primeira delas, crescimento econômico e desenvolvimento econômico são 

sinônimos; já para a segunda,  o crescimento econômico é condição indispensável 

para o desenvolvimento econômico, mas não suficiente. Isso porque os estudiosos 

afirmam que o desenvolvimento não ocorre apenas por conta dos indicadores de 

crescimento econômico, mas como resultado do crescimento econômico, geralmente 

acompanhado pela melhoria na qualidade de vida da população e pela preservação 

e conservação dos recursos naturais. 

O desenvolvimento econômico é definido como um processo de agrupamento 

de forças sociais e melhoria da capacidade associativa, ocorrendo quando, na 

localidade, se instala uma “energia” capaz de concentrar as forças que estavam 

latentes ou dispersas (FURTADO, 1982). Desse modo, o espaço deixa de ser 

contemplado simplesmente como suporte físico das atividades e dos processos 

econômicos, valorizando-se mais os territórios e as relações entre os atores sociais, 
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suas organizações concretas, as técnicas produtivas, o meio ambiente e a 

mobilização social e cultural (MARTINELLI; JOYAL, 2004). 

No mesmo sentido, Vieira (2009) defende que o desenvolvimento regional 

engloba a questão cultural e de valores de determinada região. Visto que, ao se 

consolidarem, acabam por construir a identidade de uma comunidade. Dessa forma, 

o conceito de desenvolvimento econômico endógeno retrata a ênfase dada, ao longo 

do tempo, às dinâmicas locais. Logo, devido as questões institucionais e sociais que 

compõem a cultura de determinada comunidade, aquilo que é considerado essencial 

para a melhoria da qualidade de vida em uma localidade pode não ter siginificado 

algum em outra. 

A cidade de Muriaé, localiza-se na mesorregião da Zona da Mata Mineira 

(ZMM) e possui pouco mais de 100 mil habitantes. De grande importância 

econômica regional e nacional no passado, a cidade destaca-se na microrregião que 

leva o seu nome, composta por outros 19 municípios1. 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização de Muriaé dentro da Zona da Mata Mineira  

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1214331>. Acesso em: 25 dez. 2015. 

 
A ZMM tem 35.000 km2, representando cerca de 5% do território mineiro. 

Contudo, apesar da pequena área de ocupação, foi a região mais rica do estado de 

Minas Gerais até o início do século XX, tendo como base econômica o cultivo do 

café. Na década de 1880, 90% do café produzido no estado era proveniente dessa 
                                                 
1 Os municípios que compõem a microrregião de Muriaé são Antônio Prado de Minas, Barão do 
Monte Alto, Caiana, Carangola, Divino, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, 
Miradouro, Miraí, Muriaé, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Rosário da Limeira, São 
Francisco do Glória, São Sebastião da Vargem Alegre, Tombos e Vieiras. 
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mesorregião (BARROS, 2005). Depois de várias décadas de prestígio e liderança 

política e econômica, a ZMM enfrenta hoje uma tendência de declínio de vários 

indicadores socioeconômicos, conforme se observa na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comparação do PIB nas mesorregiões mineiras, a preços do ano 2000 

Mesorregiões 
Mineiras 

PIB 2000 
% PIB 
2000 

PIB 2010 
% PIB 
2010 

Variação na 
participação 
entre 2000 e 

2010 

Campo das 
Vertentes 

2.163.404.000 2,15% 3.031.547.000 1,93% -0,22% 

Central Mineira 1.640.038.000 1,63% 2.582.351.000 1,65% 0,02% 

Jequitinhonha 1.289.103.000 1,28% 1.845.309.000 1,18% -0,10% 

Metropolitana de BH 40.954.821.000 40,71% 70.591.946.000 45,02% 4,31% 

Noroeste de Minas 1.633.590.000 1,62% 2.677.582.000 1,71% 0,08% 

Norte de Minas 4.049.925.000 4,03% 6.058.673.000 3,86% -0,16% 

Oeste de Minas 3.868.102.000 3,84% 5.884.150.000 3,75% -0,09% 

Sul / Sudoeste de 
Minas 

13.304.172.000 13,22% 18.461.476.000 11,77% -1,45% 

Triângulo Mineiro / 
Alto Paranaíba 

15.462.689.000 15,37% 23.511.453.000 14,99% -0,37% 

Vale do Mucuri 926.537.000 0,92% 1.341.113.000 0,86% -0,07% 

Vale do Rio Doce 6.707.632.000 6,67% 9.361.512.000 5,97% -0,70% 

Zona da Mata 8.612.279.000 8,56% 11.453.721.000 7,30% -1,26% 

Total 100.612.292.000 100% 156.800.833.000 100%  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEA e do IBGE - IPEADATA e Contas Regionais do 
IBGE, 2016. (Valores atualizados em reais de 2000). 

 

Ao analisá-la, percebe-se que a participação da ZMM no PIB do estado foi a 

segunda com maior queda no período analisado. Situada geograficamente em uma 

região estratégica para o escoamento de produtos, ela é uma das regiões do estado 

que mais tem sofrido com a guerra fiscal2. Isso decorre da proximidade geográfica 

com áreas que receberam incentivos fiscais, como o estado do Rio de Janeiro, que 

reduziu o ICMS. Diante dessa situação, o processo de retração econômica da região 

mineira se agravou ainda mais. 

A trajetória econômica de Muriaé se assemelha à da ZMM. A cidade passou 

por um grande período de desenvolvimento nas últimas décadas do século XIX até a 

                                                 
2 A guerra fiscal pode ser conceituada como práticas competitivas entre entes de uma mesma 
federação que buscam investimentos privados. Adotam incentivos fiscais para incentivarem a 
migração de determinados agentes privados. Mais informações em CALCIOLARI, R. P. Aspectos 
Jurídicos da Guerra Fiscal no Brasil. Caderno de Finanças Públicas, Ministério da Fazenda, ESAF, 
Brasília, n. 7, p. 5-29, dez. 2006. 
 



21 

 

crise de 1929, período dominado pela monocultura do café3. A partir da década de 

1880, devido à inauguração da Estação da Estrada de Ferro Leopoldina (ligação 

direta entre Muriaé e o Rio de Janeiro, capital federal na época), houve uma maior 

projeção da força e do prestígio dos coronéis (donos das grandes fazendas 

produtoras de café). Estes, além de figurarem como elite econômica da região, 

alcançaram também o cenário político, exercendo forte influência nas decisões do 

estado e do país (MANOEL, 2015). 

 

 

Figura 2 – Inauguração da estação de trem na cidade de Muriaé 

Fonte: Acervo Digital do Memorial Municipal de Muriaé. 

 

Logo após o período da crise de 1929, a cidade passou por uma nova fase de 

desenvolvimento acentuado, com a inauguração da rodovia Rio-Bahia no governo 

de Getúlio Vargas, em 1939. Dessa vez, a monocultura cafeeira deu lugar a novas 

atividades econômicas ligadas à rodovia, tanto que a cidade, na década de 1960, 

passou a ser referência no ramo de retífica de motores (MANOEL, 2015).  

Ressalta-se, contudo, que nenhum ciclo econômico teve a pujança igual ou superior 

ao ciclo do café. 

Recentemente, após um novo período de baixo desenvolvimento econômico, 

Muriaé encontrou uma nova oportunidade: o setor da moda e confecções. O 

processo que se iniciou de maneira bem natural e espontânea (característica de um 

processo de desenvolvimento endógeno), com raízes na habilidade manual e 

                                                 
3 Nesse período, Muriaé se estabeleceu como o segundo maior produtor de café do estado de Minas 
Gerais. 
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artística das mulheres da cidade, possibilitou a instalação do Polo da Moda de 

Muriaé4 (CONDESC, 2015).  

Observa-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. 

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). Com base nessa definição, os atores locais são as empresas, 

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

as organizações religiosas, os órgãos públicos e os próprios indivíduos. 

Conhecendo esses sujeitos, pode-se, então, formular a problemática de 

pesquisa por meio das seguintes questões: como tem sido a atuação dos atores e 

das instituições locais para o desenvolvimento local de Muriaé? Quais foram os 

principais resultados alcançados? Quais são as perspectivas econômicas do 

município? 

O fato de que municípios se desenvolvem de maneira desigual pode estar 

relacionados a diversos fatores, tanto endógenos quanto exógenos. Dessa forma, a 

tomada de decisões e o comportamento dos atores podem ser variáveis que 

influenciam no desenvolvimento de uma localidade. Parte-se da hipótese de que o 

envolvimento e a participação dos diversos atores locais, por meio das suas 

organizações representativas, tende a resultar em iniciativas e ações favoráveis ao 

desenvolvimento econômico local. 

A pesquisa justifica-se pela contribuição dos resultados que pode trazer para 

a sociedade em geral e, especificamente, os stakeholders inseridos em Muriaé e no 

seu entorno. Ao estudar a evolução econômica de Muriaé, busca-se apresentar o 

seu perfil econômico e ao analisar a perspectiva de desenvolvimento local sob a 

ótica dos atores locais, importante se faz evidenciar qual tem sido o papel exercido 

por eles nesse processo. 

                                                 
4 O Polo da Moda de Muriaé é composto por seis municípios limítrofes: Eugenópolis, Laranjal, Miraí, 
Patrocínio do Muriaé, Recreio e Muriaé, sendo Muriaé a cidade mais representativa. 
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O objetivo geral desta pesquisa é, assim, descrever o processo de evolução 

econômica de Muriaé e analisar as perspectivas de desenvolvimento a partir dos 

atores locais. Para alcançá-lo, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever a trajetória econômica de Muriaé; 

b) Analisar a trajetória econômica de Muriaé sob a perspectiva teórica do 

desenvolvimento regional; 

c) Identificar os atores locais e caracterizar a percepção e atuação desses 

atores no Desenvolvimento Local (passado, presente e futuro); 

d) Identificar e analisar as principais políticas públicas para o 

desenvolvimento local de Muriaé; 

e) Analisar as perspectivas de Desenvolvimento Local de Muriaé na ótica 

dos atores locais. 

Esta dissertação é dividida, para isso, em três capítulos, além da introdução e 

das considerações finais. No próximo capítulo, é apresentada a revisão teórica sobre 

desenvolvimento econômico local, abordando a sua conceituação, as 

características, estratégias e políticas que o implementam e o papel das 

aglomerações nesse contexto. Além disso, discute-se acerca da relação 

Universidade-Empresa-Governo e contextualiza-se o panorama da cadeia têxtil e de 

confecções.  

O segundo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos de pesquisa e 

o terceiro discute os resultados da pesquisa em tópicos que analisam o perfil de 

Muriaé e o papel dos atores envolvidos em seu desenvolvimento.  

Com isso, este estudo permitirá que entidades governamentais, empresas e 

comunidade sejam incentivadas a se inserirem ainda mais no processo de 

desenvolvimento de Muriaé e região. As discussões aqui empreendidas, então, 

tornam-se um potencial instrumento norteador para futuras políticas públicas de 

desenvolvimento regional na cidade e região. 
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1 QUADRO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo é apresentada a sustentação teórica da pesquisa, cuja 

abordagem centra-se no desenvolvimento econômico local e seus desdobramentos. 

Na primeira seção conceitua-se o desenvolvimento local e suas características; a 

segunda dedica-se às Teorias de Desenvolvimento Local; a terceira apresenta as 

estratégias e políticas de desenvolvimento local; a quarta, a relação  

Universidade-Empresa-Governo; e a última, um panorama da cadeia têxtil e de 

confecções. 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

O desenvolvimento econômico pode ser caracterizado como o processo que 

reflete o progresso de determinada localidade ou região (FURTADO, 1982), 

podendo ele ser de duas formas: de caráter exógeno e de caráter endógeno. No 

primeiro tipo, há uma forte dependência de ações estatais e de agentes econômicos 

externos à região, predominando, por isso, ações do tipo top-down. O segundo tipo 

eleva a participação dos atores locais, que projetam ações a partir das 

potencialidades socioeconômicas do próprio local, utilizando-se, para tanto, de uma 

abordagem bottom-up (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Franco (2000) ressalta o fato de que a palavra “local” não é sinônimo de algo 

pequeno ou de pouca importância. Todo desenvolvimento, de certa forma, é 

localizado, seja ele em uma localidade, um município, estado ou em qualquer parte 

do mundo. Vale ressaltar que  no Brasil, quando se utiliza o termo “local”, faz-se uma 

referência aos níveis municipais e/ou regionais. 

O desenvolvimento econômico local provoca impactos na região ao utilizar-se 

de estratégias e ações com o objetivo de dinamizar a base produtiva local, 

desencadeando, com isso, processos de desenvolvimento endógeno. Tais 

estratégias são estimuladas por meio de ações dos atores locais em resposta aos 

desafios impostos pelo aumento da competitividade, de maneira a incentivar o 

surgimento e a expansão das empresas locais (VITTE 2006).  
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As cidades são o espaço preferencial para o desenvolvimento, uma vez que 

nelas se dão as decisões de investimento e de localização da indústria e dos 

serviços. Nelas é extrapolada a questão espacial, pois se constituem como 

organizações nas quais os atores se aglomeram, interagem e trocam bens, serviços 

e conhecimentos. Dessa forma, desempenham um papel estratégico na evolução 

das sociedades e no desenvolvimento econômico (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Para Endlich (2007), o desenvolvimento local se caracteriza por diversos 

aspectos, tais como o 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. 

Ainda de acordo com o autor, o empreendedorismo sugere a capacidade dos 

atores locais de criar atrativos para os investimentos econômicos. Assim, as 

localidades terão seu grau de desenvolvimento atrelado à capacidade de 

empreendedorismo local. O não desenvolvimento pode ser compreendido como a 

escassez de atitudes empreendedoras. 

As características próprias da comunidade local e a formação da população 

são determinantes para o surgimento do processo de industrialização local. Por isso, 

regiões com um histórico industrial detêm um saber que pode ser aproveitado, visto 

que nelas há uma aglomeração técnica de atividades especializadas e parecidas, o 

que contribui para a disseminação de conhecimento. Com isso, determinados 

municípios ou regiões podem se tornar referência em determinada área.  

Por sua vez, a inovação, outra variável que caracteriza o desenvolvimento 

local, propicia a geração de novas necessidades, estímulos extras para o consumo 

ou, ainda, descobertas de aperfeiçoamento de processos e possibilidades de 

diminuição de custos. Ressalta-se que, além da capacidade técnica de saber fazer, 

é preciso que a sociedade local seja receptiva e catalisadora de inovações. Nas 

pequenas cidades, lugares privilegiados para a localização de indústrias de baixo 

valor agregado, se destacam 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 (ENDLICH, 

2007). 

Os aspectos de sinergia, conectividade, competitividade e participação da 

comunidade podem ser entendidos como complementares. Faz-se necessário, 

portanto, o alinhamento dos esforços e objetivos, além do estabelecimento de 
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condutas comuns de cooperação. No mundo globalizado, a localidade não pode se 

isolar. Pelo contrário, aquelas regiões melhor conectadas tendem a agregar mais 

oportunidades de desenvolvimento. Observa-se, também, a valorização dos espaços 

de acordo com a sua capacidade de produzir competitivamente, ou seja, eles se 

destacam em razão da qualidade, da inovação ou do baixo custo, além da efetiva 

participação da comunidade como instrumento de controle social da localidade 

(ENDLICH, 2007). 

 

 

1.2 TEORIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

Nesta seção três abordagens distintas acerca do desenvolvimento local são 

apresentadas e discutidas: a Teoria do Lugar Central, a Teoria dos Polos de 

Crescimento e o Desenvolvimento Local Endógeno.  

 

 

1.2.1 Teoria do Lugar Central 

 

 

A Teoria do Lugar Cental foi desenvolvida por Christäller, em 1933, com o 

objetivo de explicar o número de centros urbanos, a sua dimensão e distribuição no 

espaço no sul da Alemanha. Essa teoria afirma que existe uma relação 

hierarquizada entre os centros urbanos de diferentes dimensões, que pode ser 

explicada pela oferta de comércio e prestação de serviço. Ao se estabelecer como 

lugar central, a função do centro urbano seria, então, oferecer bens e serviços para 

toda a área de influência ao seu redor. 

De acordo com Christäller5 (1966 apud FIGUEIREDO, Ana Tereza, 2009), os 

bens e serviços centrais são necessariamente produzidos e ofertados em poucos 

locais para serem consumidos em diversos pontos. Quanto mais especializados eles 

forem, mais concentrados em poucos locais estarão e maior será a ordem 

                                                 
5 CHRISTÄLLER, W. Central places in Southern Germany. New Jersey: Prentice-Hall, 1966. 
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hierárquica desses centros. Por outro lado, a oferta de serviços e produtos básicos 

seria dispersa e encontrada em muitos centros. 

Dessa forma, é estabelecida uma zona de influência econômica, social e até 

mesmo política. Os lugares centrais de ordem hierárquica superior, também 

chamados de primeira ordem, que dominam e exercem influência sobre uma 

extensa região, serão centros de produção de bens e serviços não encontrados em 

lugares centrais de ordem inferior, que exercem importância apenas local. Já as 

pequenas localidades que não tem importância central são chamadas de lugares 

centrais auxiliares (FIGUEIREDO, Ana Tereza, 2009). 

Tal hierarquização dos lugares centrais ocorre de forma análoga ao de uma 

pirâmide: sua base é formada por um grande número de pequenas localidades, nas 

quais a oferta de bens e serviços acontece de forma bastante limitada; no meio, 

estão os lugares centrais de ordem inferior, uma vez que exercem influências e 

ofertam bens e serviços para as pequenas localidades, mas, ao mesmo tempo, 

precisam se relacionar com os lugares centrais de primeira ordem para suprirem 

totalmente as suas demandas; e, no topo, os lugares centrais de primeira ordem, de 

forma a oferecer bens e serviços para toda a sua região de influência (FERREIRA, 

2015 informação verbal)6. 

 

Figura 3 – Pirâmide de hierarquia da Teoria do Lugar Central  

Fonte: Adaptado de Ferreira (2015)7  

                                                 
6 Informação fornecida por Ferreira em exposição oral na disciplina Teoria do Desenvolvimento 
Regional – ICHS – UFF, em maio de 2015. 
 
7 Informação fornecida por Ferreira em exposição oral na disciplina Teoria do Desenvolvimento 
Regional – ICHS – UFF, em maio de 2015. 
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Na figura, percebe-se que as relações entre os centros urbanos pode 

determinar o nível do desenvolvimento local da região. Isso acontece devido à 

escala mínima de eficiência para a produção de um bem ou a oferta de um serviço. 

Uma pequena vila de 100 habitantes dificilmente comportaria um aeroporto em seu 

território, visto que inexistiria demanda suficiente para cobrir o grau de investimento, 

diferentemente de São Paulo, maior metrópole nacional, ou de qualquer outra capital 

estadual, onde o fluxo de pessoas e a necessidade de deslocamento geram 

demandas constantes para o transporte aéreo. Dessa forma, mesmo que o tamanho 

da população não seja um fator primordial para a determinação da importância do 

lugar central, existe uma correlação forte nesse aspecto. 

 

 

1.2.2 Teoria dos Polos de Crescimento 

 

 

Em 1955, François Perroux apresenta a Teoria dos Polos de Crescimento ao 

observar a concentração industrial na França, em torno de Paris, e na Alemanha, ao 

longo do Vale da Ruhr, influenciado pelas ideias sobre a hierarquia dos centros 

urbanos da Teoria do Lugar Central de Christäller.  

Diferente do que nela ocorre, com sua ênfase na prestação de serviços por 

parte dos centros urbanos, essa teoria dedica-se a explorar a função indutora da 

indústria motriz do polo de crescimento e das interdependências geradas por ela 

entre empresas compradoras e vendedoras de insumo na região polarizada ou no 

interior do próprio centro principal (SOUZA, 2009).  

No que se refere a uma região polarizada, esta pode ser definida como uma 

área na qual as relações econômicas internas são mais intensas que as mantidas 

com regiões exteriores a ela (SILVA, 2004). Seu ponto central encontra-se na 

indústria motriz que, segundo Souza (2009), é líder do complexo de atividades da 

região, também sendo caracterizada pela dimensão de seus efeitos de 

encadeamento e pelos impulsos motores significativos no crescimento local e 

regional. 

Dessa forma, a indústria motriz apresenta as seguintes características 

(SOUZA, 2009): (a) cresce a uma taxa superior à média da indústria nacional; (b) 

possui inúmeras ligações locais de insumo-produto, por meio das compras e vendas 
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de insumos; (c) apresenta-se como uma atividade inovadora, geralmente de grande 

dimensão e de estrutura oligopolista; (d) possui grande poder de mercado, 

influenciando os preços dos produtos e dos insumos e, portanto, a taxa de 

crescimento das atividades satélites a ela ligadas; e (e) produz geralmente para o 

mercado nacional e, em alguns casos, para o externo. 

Ainda que empregue menos mão de obra que nos setores traducionais, é na 

indústria motriz que se propaga o progresso técnico, vez que ela tem a capacidade 

de gerar novas tecnologias. Além disso, é responsável por captar mão de obra 

especializada e, por consequência, melhor remunerada, e gerar produtos de maior 

valor agregado. Muitos governos adotaram, por isso, a noção de crescimento 

polarizado e criaram programas para distribuir investimentos em polos específicos, 

dispersos estrategicamente por todo o território (DINIZ; CROCCO, 2006). A 

formação de três tipos característicos de polarização sofrem influência direta da 

indústria motriz, como se segue: 

Polarização técnica: ocorre pela difusão intersetorial dos efeitos de 

encadeamento vertical e horizontal, ou encadeamentos de compras e vendas, 

induzindo o crescimento das demais indústrias a ela ligadas tecnologicamente 

(SILVA, 2004; DINIZ; CROCCO, 2006). Pode ser verificada quando as empresas 

expandem a sua produção e realizam investimentos. A importância desses efeitos 

dependerá dos índices de encadeamento e do tamanho das empresas e do próprio 

polo (SOUZA, 2009). 

Polarização de renda: é expressa pela expansão do setor terciário, 

consequência da renda gerada pela geração de emprego na economia local pela 

indústria motriz (SILVA, 2004). A diversificação industrial, provocada pelos efeitos de 

encadeamento da produção, gera, em um segundo momento, o desenvolvimento de 

indústrias produtoras de bens de consumo final e de atividades de serviço (SOUZA, 

2009). 

Polarização psicológica ou geográfica: concentração de novas atividades, 

normalmente secundárias, em uma dada área, pela expectativa de encontrar nesse 

local produtos, fatores e serviços, ou seja, ligações técnicas e economias externas 

(SILVA, 2004). 

As empresas ligadas tecnologicamente por relações de insumo-produto 

(polarização técnica) deveriam estar localizadas junto umas das outras. Com isso, 

economizariam com os custos de transporte de insumos, ocasionando a polarização 
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geográfica. A aglomeração de empresas em uma dada localidade passa a produzir 

economias externas, ganhos gerados externamente à firma, independentemente de 

sua ação, levando à polarização de renda (BOUDEVILLE, 1972). 

Para Perroux8 (1961 apud DINIZ; CROCCO, 2006), o Estado pode 

deliberadamente induzir o crescimento econômico ao direcionar investimentos 

produtivos para promover mudanças estruturais na economia de uma região por 

meio de políticas de planejamento econômico. A proposta baseia-se na promoção 

do crescimento e desenvolvimento das regiões mais atrasadas, a partir da instalação 

de uma indústria motriz. 

 

 

1.2.3 Desenvolvimento Local Endógeno 

 

 

De acordo com Vázquez Barquero (2001), os efeitos da globalização e da 

reestruturação produtiva afetam os sistemas produtivos de todas as regiões, sejam 

elas desenvolvidas ou atrasadas. Um dos resultados desse processo é o aumento 

da concorrência nos mercados, pois constantemente novas demandas de bens e 

serviços são solicitadas pelas empresas e economias locais, forçando-as a se 

adaptarem em um ambiente de concorrência global. Esse cenário exige que as 

localidades criem políticas inovadoras, visando à competição e permanência no 

mercado. Por isso, o desenvolvimento endógeno, que sustenta o fortalecimento da 

identidade local e a capacidade de responder às influências promovidas pelos fluxos 

globais, torna-se uma peça chave para a inserção da região no mundo globalizado. 

O processo do desenvolvimento endógeno resulta em um constante diálogo 

entre os elementos internos e externos, principalmente à medida que os atores 

locais se apropriam dos componentes do seu contexto, relacionando-os com o meio 

externo, em uma contínua relação de construção e de reconstrução desses 

elementos. Dessa forma, os próprios atores locais, providos de recursos próprios e 

capacidades, são os responsáveis por promoverem e construírem esse 

desenvolvimento, realocando os seus recursos no desenvolvimento da comunidade 

local (OLIVEIRA, 2003). 

                                                 
8 PERROUX, F. L´econnomie du XX siècle. Paris: Presses Universitaries de France, 1961. 
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Nesse sentido, além da atuação dos atores locais, a acumulação de capital 

bem como o progresso tecnológico são os principais fatores de crescimento 

econômico na teoria do desenvolvimento endógeno. Assim, o processo de 

acumulação de capital é caracterizado pela inovação e difusão do conhecimento, 

pelo desenvolvimento urbano do território, pela flexibilidade e complexidade 

institucional e pela organização flexível da produção. Busca-se promover o 

fortalecimento das instituições locais e a geração de economia de aglomeração9, 

diminuindo os custos de transação (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Figura 4 – Processos de acumulação de capital  

Fonte: Várquez Barquero (2001, p.19). 

 

Conforme apresentado na figura acima, Vázquez Barquero (2001) assim 

define assim os quatro determinantes principais para a acumulação de capital: 

a) Inovação e difusão do conhecimento: o acúmulo de capital está relacionado 

ao acúmulo de tecnologia e de conhecimentos. Os agentes decisórios, com o 

objetivo de melhorarem os resultados de suas atividades (aumento da produtividade 

e da competitividade das economias locais), agem no sentido de investir em 

mudanças estruturais e, por consequência, introduzem inovações no sistema 

produtivo.  

b) Organização flexível da produção: a organização do ambiente no qual são 

estabelecidas as relações entre empresas, fornecedores e clientes determina a 

produtividade e competitividade das economias locais. Assim, a adoção de formas 

                                                 
9 Economias de aglomeração consistem em ganhos de produtividade atribuídos à aglomeração 
geográfica das populações ou das atividades econômicas. 
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mais flexíveis de organização promovem o melhoramento da eficiência e da 

competitividade, de forma a desenvolver novas redes de estratégias territoriais e 

implantar mais autonomia nas organizações subsidiárias.  

c) Desenvolvimento urbano: as decisões de investimento no sistema produtivo 

e na cidade tendem a favorecer a convergência entre desenvolvimento produtivo e 

desenvolvimento urbano quando os atores econômicos e sociais interagem e criam 

novos espaços para os seus relacionamentos, para a produção de bens e para as 

trocas. As cidades constituem-se como territórios onde se criam e desenvolvem os 

novos espaços industriais e de serviços, devido às potencialidades de 

desenvolvimento e à capacidade de gerar externalidades. 

d) Flexibilidade e complexidade institucional: o desenvolvimento de uma 

economia é promovido por atores de uma sociedade com elementos próprios 

(cultura, normas, valores). Dessa forma, cada sociedade encoraja o surgimento de 

formas específicas de organizações. Assim, terão maiores condições de competir as 

áreas que contam com um sistema de organizações que lhes permite produzir bens, 

ofertar serviços e gerar relações de cooperação entre os atores, que contribuem 

para a aprendizagem e inovação. 

Ainda segundo o autor, um dos elementos centrais do desenvolvimento 

endógeno está na iniciativa da construção ou do fortalecimento da capacidade 

organizacional de seus agentes econômicos e suas instituições. Frente a isso, faz-se 

necessária a cooperação entre os agentes, fornecendo estímulos à capacidade de 

aprendizagem da rede de atores locais, para que consigam dar uma resposta 

adequada às necessidades e aos problemas existentes na própria economia local. 

Com isso, a política de desenvolvimento endógeno permite que as regiões utilizem o 

próprio potencial de desenvolvimento para a promoção de ajustes produtivos. 

Oliveira (2003) aponta que o desenvolvimento local é um processo em que as 

localidades, dotadas dos mais variados recursos, criam situações de promoção do 

bem-estar coletivo, estimulando atividades que dinamizam a economia local, com o 

objetivo de gerar desenvolvimento interno mediante estratégias de baixo impacto 

sócio-econômico-ambiental. Tal processo ocorre seguindo uma abordagem  

bottom-up, na qual os atores locais desempenham os papéis de protagonistas na 

definição, execução e controle das ações. 

 

 



33 

 

1.3 ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

O desenvolvimento econômico de uma localidade, a longo prazo, depende 

muito da capacidade de organização social e política para modelar o seu próprio 

futuro, relacionado diretamente à disponibilidade de diferentes formas de capitais 

intangíveis na região ou localidade (BOISIER, 2007). 

Os capitais intangíveis, apresentados no quadro 1, valorizam as vantagens 

competitivas e a capacidade das localidades de gerar soluções cooperativas entre 

elas e seu entorno. O desenvolvimento econômico local depende da interação, isto 

é, da conectividade entre vários fatores intangíveis, como a cultura, as relações de 

confiança, o papel das instituições, da justiça, dos elementos simbólicos que 

constituem as formas de poder etc (BOISIER, 2007). 

 

Quadro 1 – Capitais intangíveis determinantes do processo de desenvolvimento 

regional10 

Formas de capitais 
intangíveis 

Especificações 

Capital Institucional As instituições ou organizações públicas e privadas existentes na 
região: o seu número, o clima de relações interinstitucionais 
(cooperação, conflito, neutralidade), o seu grau de modernidade. 

Capital Humano O estoque de conhecimentos e habilidades que possuem os 
indivíduos que residem na região e sua capacidade para exercitá-
los. 

Capital Cívico A tradução de práticas de políticas democráticas, de confiança nas 
instituições, de preocupação pessoal com os assuntos públicos, de 
associatividade entre as esferas públicas e privadas, etc. 

Capital Social O que permite aos membros de uma comunidade confiar um nos 
outros e cooperar na formação de novos grupos ou em realizar 
ações em comum. 

Capital Sinergético Consiste na capacidade real ou latente de toda a comunidade para 
articular de forma democrática as diversas formas de capital 
intangível disponíveis nessa comunidade. 

Fonte: Boisier11 (2000 apud HADDAD, 2009, p. 128). 

 

Observa-se a forte presença de atores locais (líderes políticos, empresariais, 

comunitários) na concepção e condução das experiências de promoção do 

                                                 
10 Boisier ainda menciona como capitais intangíveis o capital cultural, o capital cognitivo e o capital 
simbólico. 
 
11 BOISIER, S. Conversaciones Sociales Y Desarrollo Regional. Talca: Editorial de la Universidad 
de Talca, 2000. 
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desenvolvimento nas regiões que obtiveram os maiores retornos. Dessa forma, as 

mudanças econômicas e sociais em uma área dependem da qualidade de suas 

lideranças políticas e comunitárias e do seu nível de consciência social, de 

conhecimento sistêmico, de capacidade de gestão administrativa, de negociação em 

situações de conflitos, da sua capacidade de atrair recursos, entre outros (HADDAD, 

2009). 

Bandeira (1999) aponta o capital social como um dos principais fatores 

explicativos das diferenças regionais e do nível de desenvolvimento das regiões. 

Isso se deve ao fato do capital social ser composto por um conjunto de fatores de 

natureza cultural que aumentam a propensão dos atores sociais para a colaboração 

e para empreender ações coletivas. Dessa forma, o baixo nível de capital social 

remete a um fraco processo de identidade regional. A falta desta identidade, 

promove um obstáculo à articulação e participação da comunidade no processo de 

mapeamento e enfrentamento dos problemas locais, deixando de ser identificadas e 

aproveitadas oportunidades de cooperação entre esses atores. 

 

 

1.3.1 Políticas de Desenvolvimento Local 

 

 

Secchi (2013) define política pública como uma diretriz elaborada para 

enfrentar um problema público, apresentando três elementos chave para 

compreendê-la: elaboração de diretriz, problema e público. A diretriz é aquilo que o 

governo deseja realizar para solucionar algum tipo de problema que atinge 

determinado público; o problema pode ser entendido como aquilo que o público 

deseja corrigir, melhorar ou até mesmo banir de seu convívio; e o termo público 

define que a situação a ser analisada não deve ser individualizada, mas proposta 

para o coletivo. 

O problema público pode ser compreendido, então, como a diferença entre a 

situação atual e a ideal, possível para a realidade pública. Assim, para um problema 

ser considerado “público”, este deve ter implicações para uma quantidade ou 

qualidade notável de pessoas (SECCHI, 2013), podendo, por isso, serem 

implementadas políticas públicas voltadas para uma região (incentivos fiscais para 

instalação de indústrias no Nordeste), para um grande número de pessoas (Bolsa 
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Família) e até mesmo para o benefício de poucos ou um só indivíduo (Bolsa Atleta 

para competidores de alto rendimento representarem o Brasil em eventos 

esportivos). 

É consenso que quando há uma política pública para o desenvolvimento 

regional, ela tende a apontar para regiões que concentram desenvolvimento ou 

economicamente e historicamente atrasadas, que precisam, por isso, de um impulso 

para se potencializar como espaços atrativos para investidores e indústrias, a fim de 

dinamizar e diversificar setores econômicos (HIRSCHMAN, 1958). 

De acordo com Antônio Figueiredo (2009), as políticas públicas de 

desenvolvimento regional buscam desenvolver ações de equidade inter-regional, 

considerando a região como um território com escala e massa crítica de recursos 

suscetíveis, concebidas e implementadas a partir de um quadro estratégico de 

prospecção com base em um determinado território, com níveis desiguais de 

participação dos atores regionais e locais. Elas são fomentadas a partir da 

percepção dos desequilíbrios encontrados no nível de desenvolvimento das regiões 

e também da renda per capita.  
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Quadro 2 – Tipologia de políticas públicas de desenvolvimento regional, 

falhas de mercado e paradigmas de referência 

Tipologia de políticas 
públicas de 

desenvolvimento regional 

Objetivos e natureza do papel 
supletivo em relação ao 

mercado 

Paradigma – Referência 

Políticas de incentivos à 
mobilidade de fatores, 
particularmente de capital 
de organização 

 Superar efeitos da 
segmentação de mercado. 

 Remover obstáculos a livre 
circulação de fatores. 

 Princípio do nivelamento 
tendencial dos mercados e da 
mobilidade reequilibradora dos 
fatores em contexto de espaço 
homogêneo. 

Políticas de promoção do 
bem-estar material e 
imaterial de territórios 

 Discriminar social e 
positivamente territórios, 
regulando e corrigindo 
insuficiências e lacunas de 
mercado em matéria de bem-
estar material e imaterial. 

 Estado Social para os territórios. 

 A equidade como valor 
intrínseco do desenvolvimento 
regional. 

Políticas de mobilização e 
valorização do capital 
endógeno 

 Remover círculos viciosos e 
bloqueios à mobilização e 
valorização de recursos. 

 Viabilização de externalidades 
de procura. 

 Desenvolvimento sustentável e 
abordagem bottom-up. 

 “Desenvolvimento Endógeno”. 

Políticas de promoção e 
valorização de 
externalidades da 
competitividade 
empresarial 

 Intervir no ambiente externo 
da competitividade das 
empresas. 

 Economia de aglomeração e 
conhecimento implícito. 

 O meio (inovador) como ativo 
econômico intangível. 

 Modelos de crescimento 
endógeno e externalidades. 

Políticas de promoção da 
competitividade territorial 

 Dotação de infra-estruturas 
produtivas. 

 Atratividade e conectividade. 

 Valorização das massas 
críticas de aglomeração 
urbana. 

 Modelo de vantagens 
competitivas ajustado ao 
território. 

Políticas de 
robustecimento da 
espessura institucional 

 Proporcionar supletivamente 
capacidade de iniciativa. 

 “Regiões que aprendem” 
(learning regions). 

Fonte: Adaptado de Antônio Figueiredo (2009, p. 685). 

 
Ainda de acordo com o autor, é comum a combinação de diversos tipos de 

políticas, atribuindo ou não a algum deles o status de política estruturante. O 

primeiro tipo de política apresentada, “mobilidade de fatores”, atua com o objetivo de 

diminuir o custo do capital e do investimento, promovendo o deslocamento do capital 

para territórios com menor abundância relativa desse fator. A via utilizada para 

influênciá-los ocorre por meio de incentivos fiscais ou fundo perdido. Por sua vez, as 

políticas de bem-estar material e imaterial de territórios se propõem, por meio de 

ações normativas, a reduzir as assimetrias territoriais em termos de necessidades 

básicas, dirigindo seus esforços em função do grau de assimetrias inter-regionais 

existentes. Já as políticas de mobilização e valorização do capital endógeno, tendo 
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como bases as abordagens bottom-up, buscam encontrar alternativas para a não 

mobilidade do capital, ainda que positivamente discriminado com incentivos fiscais e 

financeiros à sua mobilidade. 

Também segundo Antônio Figueiredo, as políticas de promoção e valorização 

de externalidades da competitividade empresarial ocorrem mediante a promoção de 

políticas suscetíveis de influenciar positivamente o ambiente externo dinâmico das 

empresas. Como exemplo, o incentivo a parques logísticos, infraestruturas em que, 

articuladamente com uma localização estratégica em termos de sistemas de 

transportes, há dotação de serviços logísticos de apoio a concentrações de 

empresas com proximidade de utilização.  

No que diz respeito às políticas de promoção da competitividade territorial, o 

autor defende que ela se mostra mais complexa que a valorização de externalidades 

da competitividade empresarial. Isso porque consiste na ideia de que o 

desenvolvimento constitui essencialmente uma sucessão de novos métodos de 

combinação de recursos, com relevo particular para o conhecimento e para a sua 

materialização em dispositivos organizativos. 

Por fim, as políticas de robustecimento da espessura institucional refletem as 

chamadas learning regions, ou seja, regiões que acumulam experiência, 

conhecimento e saber-fazer para a diferenciação competitiva, seja ela a da inovação 

tecnológica, a do lazer, da valorização dos recursos naturais e da paisagem etc. 

Bandeira (1999) sustenta que é necessária a adoção de mecanismos que 

viabilizem a participação direta da comunidade na formulação, no detalhamento e na 

implementação de políticas públicas. 

Haddad (2004) sintetiza as etapas necessárias para o desenvolvimento 

endógeno, de acordo com o exposto na figura 5. Percebe-se algumas semelhanças 

com as características do ciclo de políticas públicas: identificação do problema, 

soluções, inclusão na agenda, decisão, planejamento da execução, implementação 

da política pública e avaliação (RUA, 2009). 
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Figura 5 – Etapas de um processo de desenvolvimento endógeno  

Fonte: Haddad (2004, p. 3) 

 

Ainda de acordo com Haddad, a primeira etapa do processo de 

desenvolvimento endógeno está no inconformismo dos atores locais. Diante de 

problemas socioeconômicos e de oportunidades de crescimento econômico, até 

então não aproveitadas ou subaproveitadas, indentifica-se o problema público 

(primeira etapa do ciclo de políticas públicas). Após esse momento, os atores locais 

promovem uma diagnose participativa, a partir da qual são debatidos os problemas e 

elaboradas possibilidades de soluções. 

Busca-se, a partir de então, a sensibilização de políticos, lideranças e 

representantes sociais para demonstrar apoio ao projeto e, com isso, incluí-lo na 

agenda pública. Essa etapa é de vital importância para o desenvolvimento local, 

visto que a habilidade de sustentação do projeto é essencial para a sua manutenção 

dentro da agenda. Tendo-se decidido a favor do projeto, a próxima etapa é o 

planejamento da execução, momento no qual analistas públicos e especialistas 

negociam a melhor forma de viabilizar a sua execução (HADDAD, 2004; RUA, 

2009). 

A última etapa é a implementação, na qual são coletados resultados por meio 

de indicadores e promovidos mecanismos de controle e avaliação. Ela é responsável 

por dar um retorno dos resultados alcançados em um relatório, recomendando a 
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manutenção ou extinção do projeto. Esse relatório pode servir como base para 

evidenciar problemas públicos ou lacunas não preenchidas pelo projeto. Além disso, 

a avaliação de uma política pública pode contribuir para o aperfeiçoamento de 

projetos, ajustes de metas, como também para evidenciar a articulação e 

coordenação entre programas e indicar os estágios das parcerias entre governo 

central e local, setores público, privado e terceiro setor. Dessa forma, retroalimenta o 

processo, possibilitando um novo ciclo de políticas públicas (HADDAD, 2004; RUA, 

2009). 

Logo, a interação entre a sociedade civil e a administração pública, por 

intermédio da participação da comunidade nas diversas etapas do processo de 

desenvolvimento endógeno e de construção de políticas públicas deve ser 

observado como um importante instrumento de consolidação de relações de 

confiança entre os vários atores locais, contribuindo, dessa forma, para potencializar 

a acumulação de capital social (BANDEIRA, 1999). 

 

 

1.4 RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA-GOVERNO 

 

 

O progresso tecnológico permitiu à sociedade usufruir de benefícios e 

facilidades no seu dia a dia. A inovação faz parte de uma série de mudanças 

econômicas em um ambiente em constante evolução, parte de um processo 

endógeno de descoberta, desenvolvimento e produção (DOSI, 1988). O Manual de 

Oslo (OCDE, 2005, p. 55) define inovação como: 

 

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2005, p. 
55). 

 

A inovação pode ser classificada como radical ou incremental. Considera-se 

como inovação radical o desenvolvimento e a introdução de um novo produto, 

processo, serviço ou forma de organização da produção inteiramente nova, 

representado pela ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior (LEMOS, 

2003). A inovação incremental representa melhorias e modificações cotidianas em 
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produtos e processos novos para empresa que as utilizam, independentemente do 

fato de ser uma novidade para todo o mercado (LASTRES; CASSIOLATO; 

CAMPOS, 2006). Muitas vezes, tais inovações são imperceptíveis para o 

consumidor, podendo se revelar através do aumento de eficiência técnica, 

produtividade, redução de custos e mudanças que possibilitam a ampliação das 

aplicações de um produto ou processo (LEMOS, 2003). 

Nas últimas décadas, muitas organizações perceberam que às vezes as 

inovações das quais precisam dependem de elementos não encontrados 

internamente. Por isso, decidiram transpor suas fronteiras a fim de encontrar ideias e 

tecnologias que lhes ajudassem nos processos desenvolvimentistas (BENEDETTI; 

TORKOMIAN, 2009). Dessa forma, a partir de uma inovação, oportunidades podem 

ser convertidas em novas ideias e colocadas em amplo uso prático (TIDD et al., 

2001).  

Já na academia, tornou-se cada mais frequente o interesse em se pesquisar 

empresas que utilizam tecnologias externas para complementarem o que já 

apresentam internamente, com a finalidade de lançar um número maior de novos 

produtos no mercado (WITZEMAN et al., 2006). 

O movimento da Triple Helix (TH), desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff 

(1995), demonstra que a proximidade e a intensidade das relações entre 

universidade, empresa e governo são primordiais para melhorar as condições 

ambientais que favorecem a inovação (OLIVEIRA, 2008). Ainda segundo os autores, 

a universidade passa por uma segunda revolução acadêmica12, cuja pauta defende 

uma universidade empreendedora, que incorpora o desenvolvimento econômico aos 

seus objetivos acadêmicos. 

Esse contexto contribuiu para destacar nos órgãos governamentais de 

Ciência e Tecnologia (C&T), no setor empresarial e nas universidades/institutos de 

pesquisa o discurso pela necessidade de se firmarem mais parcerias entre governo, 

universidade e empresas, a fim de gerar conhecimento científico e, 

consequentemente, posterior transposição para o setor produtivo (MENEGUEL et 

al., 1998). 

                                                 
12 A primeira revolução acadêmica ocorreu em meados do século XIX e se pautou pela transformação 
da universidade, que antes apenas repassava o conhecimento existente, sugerindo a ela a função de 
elaborar a cultura a ser ensinada por meio da pesquisa (ETZKOWITZ, 2010). 
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Esse cenário de proximidade entre universidades, empresas e governo pode 

trazer benefícios para todas as partes. As universidades se beneficiam com a 

atualização continuada de seu corpo docente, experimentação e prática dos 

conhecimentos gerados, além da possibilidade de inserir seus alunos no setor 

produtivo. As empresas, por sua vez, obtém acesso ao desenvolvimento 

tecnológico, suporte em seus projetos de inovação e formação, treinamento e 

reciclagem de seu pessoal. O governo, ao realizar o papel de articulador e 

incentivador de tais práticas, espera uma maior arrecadação devido à elevação do 

valor agregado dos bens e serviços produzidos/ofertados (RATTNER, 1984). 

De acordo com Baldini e Borgonhoni (2007),  as relações entre universidades 

e empresas (relações U-E) podem ocorrer de diferentes formas, com destaque para 

as seguintes: 

* Incubadoras de Empresas: a incubadora é um arranjo institucional 

estruturado para estimular e facilitar a vinculação U-E, fortalecer empresas e atrelar 

o setor produtivo com instituições de apoio e de ensino e pesquisa, agências de 

fomento e financiamentos, dentre outras (VEDOVELLO, 2001). Melhoram a 

capacidade gerencial e incorporam tecnologias aos produtos e processos da 

empresa, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região onde 

estão localizadas, pois mobilizam recursos e aumentam a arrecadação local de 

impostos (BALDINI e BORGONHONI, 2007). 

* Convênios: acordos firmados entre universidades e setor produtivo, tendo 

como finalidade a realização de atividades de interesse em comum. Diferenciam-se 

dos contratos, pois nestes uma das partes se interessa no objeto do contrato e a 

outra pela contraprestação correspondente a ele. 

* Redes em C&T: definidas por Longo e Oliveira (2000, p. 130) como: 

 
uma área temática a ser explorada ou de um projeto específico visando 
produzir uma inovação ou resolver um problema tecnológico, e que 
requeiram atividades rotuladas como sendo de pesquisa básica, pesquisa 
aplicada, desenvolvimento experimental ou engenharia, objetivando 
produzir novos conhecimentos, executado de forma coletiva, reunindo 
instituições de pesquisa e empresas que participam com recursos 
financeiros ou técnicos, custeando ou executando partes das tarefas, tendo 
acesso, em contrapartida, a todas as informações geradas. Em geral, os 
resultados, as inovações, os desenvolvimentos tecnológicos, ficam em nível 
pré-comercial, o que permite a adesão ao empreendimento de empresas 
competidoras entre si. 
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A pesquisa tecnológica, por meio de parcerias entre empresas e 

universidades ou institutos de pesquisa, têm se mostrado como tendência mundial, 

vez que objetiva desenvolver uma mentalidade para solucionar problemas 

tecnológicos de forma conjunta e difundir e atualizar a pesquisa, estimulando o seu 

uso nas empresas (MARCOVITCH, 1999). 

Nos países em desenvolvimento, é comum que as empresas de pequeno e 

médio porte não tenham atividades internas de P&D estruturadas, o que gera a 

necessidade de recorrerem a fontes externas (CÔRTES et al., 2005). Contudo, 

ainda é baixo o número de empresas que buscam as universidades para estabelecer 

uma relação de cooperação (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009). 

No Brasil, Matesco e Tafner (1996) afirmam que a maciça participação direta 

do setor público no desenvolvimento científico e tecnológico vem sendo, ao longo 

dos anos, foco de preocupação do governo federal. Enquanto no Brasil essa 

participação se concentra no setor público, nos países desenvolvidos tal situação se 

inverte, predominando o capital privado. 

O cenário brasileiro enfrenta algumas barreiras na questão das relações U-E. 

Para Dagnino (2003), o país vivencia situações atípicas se comparado aos países 

desenvolvidos e emergentes asiáticos, destacando alguns indicadores que dificultam 

essas relações U-E, tais como: desinteresse da empresa local por atividades de 

P&D; baixa utilização pela empresa local das universidades e institutos de pesquisa 

públicos; baixa absorção de pessoal pós-graduado pela empresa privada (o Brasil 

forma muitos mestres e doutores, porém uma parcela mínima deles é absorvida pelo 

setor privado); e extrema concentração das atividades de pesquisa e pós-graduação 

na universidade pública. 

 

 

1.5 O SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES 

 

 

O complexo têxtil reúne uma das indústrias mais tradicionais da economia 

brasileira. Apesar da fabricação de produtos têxteis se dar desde a época do Brasil 

Colônia, somente entre o final do século XIX e início do século XX houve a efetiva 

implantação da atividade (MDIC, [2005?]). 
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A cadeia produtiva têxtil e de confecções (cadeia TC) se estrutura conforme 

demonstrado na figura 6. Tudo começa a partir das fibras têxteis, que se 

transformam em fios nas fábricas de fiação, seguindo para tecelagem ou malharia e, 

posteriormente, passando por processos de acabamento, até chegarem nas 

confecções, que produzem produtos de vestuário ou artigo para o lar. Torna-se 

importante destacar o encadeamento de toda a cadeia TC, visto que o produto final 

de cada fase é a matéria-prima da seguinte (BNDES, 2009). 

 

Figura 6 – Estrutura da cadeia produtiva têxtil e de confecções  

Fonte: BNDES (2009, p. 163) 

 

 

1.5.1 Panorama Mundial da Cadeia TC 

 

 

Uma das principais tendências observadas na cadeia TC nas últimas décadas 

é o deslocamento de grande parte da produção de países desenvolvidos (Estados 

Unidos, União Europeia e Japão) para os considerados emergentes na Ásia, no 

Leste Europeu e no Norte da África. O fator motivador para essa mobilidade na 
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produção é a busca por redução dos custos de produção, especialmente os 

relacionados à mão de obra (IEMI, 2008).13 

Por isso, os países desenvolvidos se preocupam cada vez mais com as 

etapas que geram um maior valor agregado, como design e marketing, buscando 

competir no mercado através da diferenciação e atuação em nichos específicos de 

mercado (BNDES, 2009). 

No ano de 2006, o comércio internacional de produtos da cadeia TC alcançou 

a marca de US$ 530 bilhões, revelando um aumento de 50% em relação a 2000 e 

150% em relação a 1990. Durante esse período (1990 a 2006), o crescimento do 

segmento de vestuário foi de 188%, enquanto o de têxteis foi de 109%. A evolução 

da cadeia TC é representada pelo gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Comércio internacional de têxteis e vestuário  

Fonte: Adaptado do IEMI (2008). 

 

Já em 2012, o comércio internacional da cadeia TC movimentou US$ 744 

bilhões (aumento de 40% em relação a 2006). Vale destacar que a Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) estima que, para o ano de 2020, esses valores 

chegarão a mais de US$ 850 bilhões (ABIT, 2014). 

                                                 
13 De acordo com o Instituto de Estudos de Marketing Industrial (IEMI), o custo da mão de obra no 
setor de confecções, em dólar/hora, tem os seguintes valores nos países: Itália – 20,05; Estados 
Unidos – 16,92; Brasil – 3,27; China – 0,55; Vietnã – 0,46; e Bangladesh – 0,28. 
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A China é hoje a principal potência no mercado da cadeia TC. Segundo 

Rangel (2010, p. 162), tal posição pode ser explicada da seguinte forma: 

 
A indústria têxtil é uma indústria de baixa tecnologia, não havendo fortes 
barreiras à entrada. A tecnologia é difundida e disponível no mercado 
mundial. Entre as empresas líderes dos diferentes países, não há um 
distanciamento tecnológico radical. Por essa razão, os dois insumos do 
processo produtivo – mão-de-obra e matéria-prima – desempenham um 
papel crucial na definição da competitividade dessa indústria. A mão-
deobra, na China, é superabundante e de baixo custo. No caso das 
matérias-primas, algodão e poliéster, a China também goza de uma 
situação privilegiada, principalmente no que diz respeito ao poliéster. Além 
disso, produz domesticamente máquinas têxteis de última geração. 

 

Os países asiáticos detêm mais de 50% do comércio internacional da cadeia 

TC, com destaque para a China. Por sua vez,  o Brasil, apesar de ser a quinta maior 

indústria têxtil do mundo – e a quarta de confecção –, participa com menos de 0,4% 

desse mercado, revelando, com isso, que a maior parte da produção brasileira é 

consumida pelo mercado interno (ABIT, 2014). 

 

1.5.2 Panorama Brasileiro da Cadeia TC 

 

A cadeia TC tem grande importância na economia brasileira, visto ser um 

setor que gera expressivo número de empregos, com grande volume de produção. 

No Brasil, empregava, em 2014, cerca de 1,7 milhão de pessoas de forma direta, 

das quais 75% eram mulheres. Outro fator que reforça a sua importância é que a 

indústria da moda é o segundo maior empregador na indústria de transformação e 

também o segundo maior gerador do “primeiro emprego”. Além disso, fatura cerca 

de R$ 100 bilhões/ano nas suas mais de 30 mil empresas (ABIT, 2014). 

Uma das características da cadeia TC brasileira é a existência de polos 

regionais de produção. De acordo com BNDES (2009), os principais, divididos por 

estados, são: 

* São Paulo: o mais importante centro produtor, além de centro intelectual e 

financeiro da indústria. Na cidade de São Paulo, encontra-se o varejo de luxo, com 

lojas nacionais e internacionais, além das duas maiores concentrações nacionais de 

confecções e lojas atacadistas: os bairros do Brás e Bom Retiro. 

* Rio de Janeiro: destaque para as cidades de Nova Friburgo, principal polo 

produtor de lingerie do país, e Petrópolis, especializada em malharia e roupas de 

inverno. 
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* Santa Catarina: o Vale do Itajaí, com destaque para Blumenau, é um dos 

polos têxteis mais avançados da América Latina e o centro brasileiro com maior 

inserção no mercado internacional. 

* Ceará: com a tendência de deslocamento regional das grandes empresas, 

estimuladas por incentivos fiscais e de infraestrutura fornecidos pelo governo 

estadual, o estado vem aumentando sua relevância no cenário nacional. 

Iniciou-se nos anos 1990 um processo de deslocamento regional de grandes 

empresas da cadeia TC, cujo objetivo era a busca por mão de obra mais barata e 

incentivos fiscais oferecidos pelos estados do Nordeste. Contudo, tal deslocamento 

ocorreu em maior número nas etapas intensivas de mão de obra e com baixa 

utilização tecnológica. As etapas que geram maior valor agregado, tais como a 

concepção (design) e o planejamento estratégico, continuaram concentradas no 

Sudeste, em especial em São Paulo (BNDES, 2009). Ainda assim, as regiões 

Sudeste e Sul concentram a maior parte das unidades fabris, desde a fiação até a 

confecção, sendo também responsáveis por cerca de 80% dos postos de trabalhos 

na cadeia TC, conforme apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Unidades fabris e número de empregados por região 

 
UNIDADES FABRIS 

INSTALADAS 

 

NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

 2000 2007 
% Total 
em 2007 

 

2000 2007 

% 
Total 
em 

2007 

Têxtil 4.463 4.473 100,0  339.238 341.438 100,0 

Norte 57 38 0,8  3.591 4.372 1,3 

Nordeste 408 327 7,3  47.660 45.841 13,4 

Sudeste 2.817 2.475 55,3  200.356 174.713 51,2 

Sul 1.101 1.554 34,7  80.851 109.935 32,2 

Centro-Oeste 80 79 1,8  6.780 6.577 1,9 

Confeccionados 4.463 4.473 100,0  339.238 341.438 100,0 

Norte 402 186 0,8  12.641 8.254 0,7 

Nordeste 2.587 3.228 13,9  165.750 191.527 15,6 

Sudeste 10.852 
12.56

8 
54,0 

 
735.645 625.917 51,1 

Sul 4.151 5.903 25,4  257.933 341.385 27,9 

Centro-Oeste 805 1.391 6,0  61.187 56.779 4,6 

               Fonte: BNDES (2009, p. 176). 

 



47 

 

Ainda segundo o estudo do BNDES (2009), outra característica da cadeia TC 

brasileira, mostrada na próxima tabela, é a questão dos oligopólios no segmento de 

fibras e filamentos, sendo esse controlado por grandes empresas, em sua maioria 

de origem estrangeira, devido à necessidade de grandes investimentos em 

equipamentos de alta tecnologia e da importância de economias de escala. Já no elo 

final da cadeia, encontram-se pequenas empresas nacionais intensivas em mão de 

obra.14 

 

Tabela 3 – Número de empresas e empregados por segmento (2007) 

SEGMENTO EMPRESAS 

 

NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

Têxtil 4.473  341.438 

Fiações 417  78.318 

Tecelagens 596  101.102 

Malharias1 2.511  122.138 

Beneficiamento 949  39.880 

Confeccionados 23.276  1.223.862 

Vestuário 20.070  1.034.332 

Meias e Acessórios 1.042  45.352 

Linha Lar 1.199  102.590 

Outros2 964  41.588 

Total 27.749  1.565.300 
 

             Fonte: BNDES (2009).  

             1 Inclui tricotagem. 

2 Artigos técnicos e industriais. 

 

O segmento de vestuário corresponde a mais de 85% das empresas de 

confecção. Segundo o IEMI (2008), ele é caracterizado pelo predomínio de micro e 

pequenas empresas, ausência de barreiras à entrada e uso intensivo de mão de 

obra barata. Contudo, apesar do potencial do segmento, esse elo da cadeia TC 

enfrenta problemas com o alto número de informalidade e a baixa qualificação 

técnica e gerencial, o que gera um impacto negativo na competitividade de seus 

produtos. 

O estudo do BNDES (2009) finaliza apontando que a cadeia TC brasileira 

enfrenta dificuldades tributárias e de financiamento, além de questões de ordem 

                                                 
14 O estudo do BNDES aponta que, em 2007, das 20 mil empresas de vestuário, 16 mil (80%) tinham 
entre 5 e 19 funcionáiros. 
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trabalhista, logística e infraestrutura precária, além do envelhecimento do parque 

fabril. Além disso, se faz necessário atender de forma adequada às exigências e 

expectativas de consumidores e fornecedores. 

Como recurso para enfrentar tal situação, propõe que as empresas 

desenvolvam atividades inovativas de forma colaborativa, objetivando soluções que 

fortaleçam a montagem de sistemas integrados de produção e comercialização, 

além de convocar o governo a fomentar o desenvolvimento de um sistema nacional, 

regional e/ou local de inovação. 

Cabe também ressaltar a existência do Fórum de Competitividade da Cadeia 

Produtiva Têxtil e de Confecções, que, desde 2000, constitui-se como um espaço de 

diálogo entre o setor e o governo para a discussão de gargalos, oportunidades e 

formulações de ações para a solução de problemas e de desenvolvimento do setor. 

A Agenda de Prioridades Têxtil e Confecção15 é resultado de uma dessas 

ações. O documento elaborado pela ABIT (com espaço temporal de 2015 a 2018) 

reúne de maneira objetiva quais são os grandes desafios para a cadeia TC a curto e 

médio prazo, separando-os em 12 temas, que vão desde infraestrutura, tributação e 

financiamentos à educação, inovação, gestão e comércio exterior (ABIT, 2014). 

Depois de apresentado o quatro teórico que sustenta a pesquisa, o próximo 

capítulo descreve o percurso metodológico utilizado para a sua realização. 

                                                 
15 O documento pode ser acessado em <http://www.abit.org.br/>. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Segundo Demo (1985), metodologia é o estudo dos caminhos e dos 

instrumentos para se fazer ciência, não se restringindo aos métodos e às técnicas 

utilizadas na pesquisa, pois o lado empírico a que estão vinculados abrem 

oportunidades para a discussão do problema. No tópico seguinte, são apresentados 

os caminhos percorridos pelo autor na investigação a que se propõe a sua 

investigação. 

 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA, POPULAÇÃO, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com uma abordagem 

predominantemente qualitativa. A pesquisa aplicada é, apresentada por Silva e 

Menezes (2001) como sendo aquela cujo objetivo é gerar conhecimentos para a 

aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos, envolvendo verdades 

e interesses locais. Dessa forma, essa classificação se encaixa no estudo que ora 

se desenvolve, pois considera-se o seu problema como específico, cujas conclusões 

refletem a realidade estudada, não podendo ser generalizadas para o todo. O 

problema é aqui abordado com ênfase qualitativa, escolha que reduz a possibilidade 

de generalização dos resultados encontrados. No entanto, permite uma maior 

produção de informações detalhadas sobre pequenos grupos pesquisados. 

Quanto aos fins, classifica-se como exploratória e descritiva, e quanto aos 

meios, como um estudo de caso. De acordo com Gil (2002), as pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias. Já Marconi e Lakatos (2003) as caracterizam como aquelas que 

objetivam proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo 

explícito ou de construir conjecturas.  

No que se refere às pesquisas descritivas, Gil (2002) as define tendo como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, estabelecendo relação entre as suas variáveis, com o mapeamento da 

situação observada e a leitura crítica do fenômeno a ser observado. A descrição da 
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história de Muriaé e suas características de desenvolvimento econômico serão 

destacadas na primeira seção do próximo capítulo. 

Por sua vez, Yin (2005) define o estudo de caso como um estudo empírico 

que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto, quando as fronteiras entre 

o fenômeno e o contexto não são claramente definidas, sendo nele utilizadas várias 

fontes de evidência. 

A partir do resgate dos objetivos apresentados na introdução, esta pesquisa 

busca descrever a trajetória econômica de Muriaé, analisá-la sob a perspectiva 

teórica do desenvolvimento regional, identificar os atores locais e caracterizar a sua 

percepção e atuação no desenvolvimento local (passado, presente e futuro), 

identificar e analisar as principais políticas públicas para o desenvolvimento local de 

Muriaé e analisar as perspectivas de desenvolvimento local na ótica dos atores 

locais. 

Para alcançá-los, foram realizadas pesquisas exploratórias com 

representantes de instituições consideradas chaves para o processo de 

desenvolvimento, além de integrantes do poder público municipal, estadual e federal 

e lideranças empresariais. Importante se faz, portanto, ressaltar as características 

gerais das instituições participantes da pesquisa: 

 SEDRU–MG: A Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política 

Urbana e Gestão Metropolitana  tem como objetivo promover a política urbana e o 

desenvolvimento regional, visando à qualidade de vida e a sustentabilidade das 

cidades mineiras (SEDRU16, 2016). 

 SMDE–Muriaé: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

tem for finalidade implementar a política municipal econômica relacionada ao 

fortalecimento e desenvolvimento da indústria, comércio e serviços, considerando 

também a expansão de outras áreas. Ela é responsável pela realização de ações, 

projetos e programas de crescimento econômico sustentável que interferem na 

melhoria da qualidade de vida da população (Entrev_BOTARO, 2015). 

 FIEMG–ZMM: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

trabalha para que a indústria mineira se torne cada vez mais competitiva, inovadora 

e sustentável, capaz de gerar novos negócios, riqueza e desenvolvimento. Uma 

indústria que se destaque no Brasil e no exterior e que seja o motor para o 

                                                 
16 Informação disponível do site da instituição: <http://www.urbano.mg.gov.br/>. Acesso em: 31 mar. 
2016. 
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crescimento econômico e social de toda Minas Gerais. A regional da Zona da Mata 

abrange 142 municípios, trabalhando a partir de 21 unidades operacionais, sendo 

nove do SESI, oito do SENAI e quatro Integradas (Entrev_BOARI, 2016). 

 SEBRAE: A missão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas é promover a sustentabilidade e competitividade dos pequenos 

negócios, fazendo com que eles consigam caminhar com suas próprias pernas. A 

unidade de Muriaé atende a cerca de 20 municípios no seu entorno e procura 

sempre apoiar iniciativas na gestão do negócio para que os empreendimentos 

possam evoluir (Entrev_SANTOS, 2016). 

 ACIM: A Associação Comercial e Industrial de Muriaé tem como 

objetivo representar os anseios e desejos dos empresários associados, realizando 

ações que contribuam para o crescimento sustentável da indústria e do comércio 

(Entrev_OLIVEIRA, 2016). 

 APDM: A Associação Pró-Desenvolvimento de Muriaé analisa e busca 

soluções para as necessidades do município de Muriaé, cobrando e ajudando as 

ações concretas dos poderes executivo, legislativo e judiciário no âmbito municipal, 

estadual e federal, para o pleno desenvolvimento do município e bem-estar da 

comunidade (Entrev_ARAÚJO, 2016). 

 CONDESC: O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Cultural de Muriaé e Região tem como finalidade o fomento das atividades 

econômicas, por meio da busca de parcerias e da implementação de ações que 

objetivem o desenvolvimento econômico, social e cultural de Muriaé e região 

(Entrev_PEÇANHA, 2016). 

 SINDIVEST: A missão do Sindicato do Vestuário de Minas Gerais, por 

meio da sua Delegacia Regional com sede em Muriaé, é ajudar os empresários do 

setor a estimular o crescimento da indústria do vestuário. Para tanto, são realizadas 

ações de suporte administrativo, jurídico, fiscal e também desenvolvidos projetos 

para conectá-los às inovações na área de maquinário e tendências na área industrial 

(Entrev_VARDIERO, 2016). 
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 FCV: A Fundação Cristiano Varella engobla o Hospital do Câncer de 

Muriaé17, que responde pelo seu principal foco de atuação, além de uma canal 

regional de TV e um memorial (Entrev_HENRIQUES, 2016). 

 IF Sudeste MG: Assim como os demais Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais tem como objetivo a oferta de educação 

profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da 

economia. Além disso, orienta sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural no âmbito de sua atuação (Entrev_GUIMARÃES, 2016). 

Para se estabelecer a trajetória econômica de Muriaé foram utilizados dados 

de domínio público disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), pela Fundação João Pinheiro (FJP), pela Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 

além de uma entrevista com um pesquisador local18, profundo conhecedor da 

história muriaeense. 

Na sequência, a pesquisa se desenvolveu por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas junto aos atores locais (poder público, Instituto Federal 

e lideranças empresariais e sociais) relacionados ao objeto do estudo. Foram feitas 

19 entrevistas no período entre novembro de 2015 e março de 2016. 

 Markusen (2005) define como atores as instituições, os empreendedores e os 

trabalhadores que, de alguma forma, funcionam como agentes decisórios locais. A 

partir desse conceito, todos os indivíduos podem ser considerados potenciais atores 

e promotores do desenvolvimento local.  

Desse modo, optou-se, então, por selecionar os pesquisados a fim de garantir 

a representatividade das coletividades, sem a preocupação em estabelecer uma 

                                                 
17 O Hospital do Câncer de Muriaé é referência nacional no tratamento e prevenção da doença. 
Atende a municípios em um raio de 600km de Muriaé, com população estimada de 5 milhões de 
pessoas. A cada ano, o hospital recebe 3.000 novos casos de câncer e, além de toda a estrutura 
hospitalar, a FCV oferece a Casa de Apoio, um local para o acolhimento de pessoas de localidades 
distantes que vêm em busca de tratamento e permanecem hospedadas gratuitamente, com suporte 
de uma equipe especializada e multiprofissional, além de todos os serviços de hospedagem e cinco 
refeições diárias (Entrev_HENRIQUES, 2016). 
 
18 O pesquisador já publicou dois livros sobre a história da cidade de Muriaé. 
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validação estatística no número de entrevistas. Os atores locais foram selecionados 

intencionalmente com o objetivo de explorar os diferentes tipos de organizações e 

opiniões sobre o desenvolvimento local. O quadro 3 resume as informações sobre 

os participantes das entrevistas e os instrumentos utilizados. 

 

Pesquisa Período Participantes Instrumento 

Entrevista com 
Pesquisador da 

História de 
Muriaé (uma 
entrevista). 

11/2015 Professor Joel Peixoto Manoel. Apêndice A 

Entrevista com 
representante da 
SMDE – Muriaé 
(uma entrevista). 

12/2015 Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de 
Muriaé. 

Apêndice B 

Entrevista com 
lideranças 

políticas (quatro 
entrevistas). 

02/2016 a 
03/2016 

Dois Deputados Federais e dois 
Deputados Estaduais. 

Apêndice C 

Entrevista com 
representante da 

SEDRU – MG 
(uma entrevista). 

01/2016 a 
03/2016 

Consulta ao site institucional e a 
notícias relacionadas à atuação da 
SEDRU na promoção do 
desenvolvimento regional19.  

Apêndice D 

Entrevista com 
lideranças 

empresariais 
(três entrevistas). 

01/2016 a 
03/2016 

Lideranças empresariais com 
atuação na região de Muriaé. 

Apêndice E 

Entrevistas com 
representantes 

de organizações 
e entidades (sete 

entrevistas). 

01/2016 a 
03/2016 

Presidente do CONDESC, 
Presidente da APDM, Vice-
presidente da ACIM, Diretor da 
FIEMG ZMM – Unidade Muriaé, 
Gerente do SEBRAE-Muriaé, 
Coordenadora Técnica do 
SINDIVEST e Diretor 
Administrativo da FCV. 

Apêndice F 

Entrevistas 
realizadas com 

membros da 
direção do IF 
Sudeste MG 

(três entrevistas). 

01/2016 a 
02/2016 

Reitor, Pró-reitor de Pesquisa e 
Inovação, Diretor Geral do Campus 
Muriaé. 

Apêndice G 

Quadro 3 – Descrição dos participantes das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

                                                 
19 Em relação à participação da SEDRU, o pesquisador ressalta que manteve durante três meses 
contatos com a SEDRU (Secretário da pasta, o Secretário-Adjunto e o Subsecretário de 
Desenvolvimento Regional). Porém, nenhum deles efetivamente respondeu às perguntas da 
pesquisa. O pesquisador chegou a agendar um encontro, que foi cancelado por parte da SEDRU, a 
propor a realização de uma vídeoconferência, e até mesmo que o representante da SEDRU 
realizasse a entrevista por contato telefônico ou enviasse as respostas por e-mail, mas mesmo assim 
não obteve êxito. A fim de suprir tal lacuna, buscou informações no site institucional da secretaria e 
em notícias veiculadas na mídia em geral que apontassem a participação da SEDRU em ações de 
desenvolvimento regional. 
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 Após a transcrição das entrevistas, os relatos foram analisados por meio da 

técnica de análise de conteúdo, que pode ser definida, de acordo com Bardin (1977, 

p. 42), como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo seguiu as orientações do autor e foi realizada nas 

seguintes etapas: organização do material, leitura preliminar, codificação, 

determinação das unidades de registro, determinação das unidades de contexto, 

categorização e redação do texto. Foram consideradas como unidades de registro 

as respostas de cada entrevistado e como unidades de contexto os elementos-

chaves das perguntas (importância dos atores locais, vocações econômicas, 

realização de parcerias, políticas públicas, consórcios regionais e o papel do IF 

Sudeste MG no desenvolvimento local e perpectivas de futuro). 

Com isso, tendo sido evidenciado o percurso metodológico, o próximo 

capítulo apresenta os resultados da pesquisa. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das pesquisas realizadas no 

âmbito desta dissertação. O capítulo foi dividido em cinco seções, sendo as quatro 

primeiras sobre a atuação e percepção de diferentes atores locais do 

desenvolvimento de Muriaé e a última, uma análise da trajetória econômica da 

cidade sob a perspectiva teórica do desenvolvimento regional.  

A primeira parte deste capítulo apresenta os resultados obtidos na entrevista 

com um pesquisador da história de Muriaé (Apêndice A), cujo objetivo foi 

estabelecer a trajetória histórica do desenvolvimento econômico da cidade, 

proporcionando conhecimento dos diversos ciclos que existiram e a conduziram para 

o seu atual momento. Após esse primeiro momento, foi realizada uma entrevista 

com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Muriaé (Apêndice B), 

cuja abordagem foi: (i) as características econômicas e sociais de Muriaé; (ii) as 

estratégias de atuação da SMDE; (iii) como a SMDE se articula com outras 

instituições e atores locais com o objetivo de estimular o desenvolvimento; (iv)  como 

ocorre o processo de participação dos atores locais no desenvolvimento de Muriaé e 

seu entorno, dentre outras. 

Já a segunda parte registra a participação dos atores políticos e do governo 

estadual de Minas Gerais: foram conduzidas entrevistas (Apêndice C) com os dois 

deputados federais e os dois estaduais que têm Muriaé como base eleitoral. O 

questionário aplicado a eles abordou: (i) as características econômicas e sociais de 

Muriaé;  (ii) a existência de políticas públicas, no âmbito de sua atuação (federal ou 

estadual), para a contribuição do desenvolvimento local de Muriaé e seus 

respectivos resultados alcançados; (iii) a relevância da participação dos atores locais 

no desenvolvimento; e (iv) o papel dos Consórcios Regionais no estímulo ao 

desenvolvimento local.  

Por sua vez, o governo do estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana 

(SEDRU), foi  questionado (Apêndice D) sobre: (i) as ações desenvolvidas pela 

SEDRU na região de Muriaé; (ii) a perspectiva da SEDRU sobre o potencial de 

desenvolvimento de Muriaé; (iii) a articulação da secretaria com outras entidades e 
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instituições, objetivando o estímulo ao desenvolvimento local; (iv) o modo como se 

dá a interação dos atores locais de Muriaé com a SEDRU, dentre outras. 

A terceira seção realiza um estudo com lideranças empresariais (Apêndice E) 

e representantes de organizações e entidades (Apêndice F) instaladas na cidade, 

que responderam a questionamentos muito parecidos acerca: (i) das vocações 

econômicas de Muriaé; (ii) a importância dos atores locais para o desenvolvimento 

de Muriaé e região; e (iii) a relação com o Polo da Moda de Muriaé e região. 

A quarta parte deste capítulo registra as entrevistas junto ao corpo diretivo do 

IF Sudeste MG, tanto no Campus Muriaé, com a participação do Diretor Geral, 

quanto no âmbito do Instituto, com o Reitor e Pró-Reitor em Pesquisa e Inovação 

(Apêndice G). As principais questões propostas para reflexão a esses atores foi: (i) a 

proposta dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs); (ii) a 

estrutura e os projetos desenvolvidos no IF Sudeste MG; (iii) barreiras ao processo 

de interação Universidade-Empresa; e (iv) a importância dos atores locais para o 

desenvolvimento de localidades. 

A partir desses resultados, há, ao final do capítulo, uma análise da trajetória 

econômica de Muriaé sob a perspectiva teórica do desenvolvimento regional, 

retomando pontos abordados e sustentados a partir do Quadro Teórico (Capítulo 1). 

 

 

3.1 DOS SERTÕES AOS DIAS ATUAIS: A TRAJETÓRIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE MURIAÉ 

 

 

 

Figura 7 – Anúncio referente a comerciantes de café na cidade de Muriaé na década 

de 1910 

Fonte: Manoel (2015, p. 103). 
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O professor aposentado Joel Peixoto Manoel é um reconhecido pesquisador 

da história de Muriaé e de cidades vizinhas. No decorrer de quatro décadas de 

pesquisa, construiu um grande acervo bibliográfico e iconográfico do município de 

Muriaé, que resultou na publicação de dois livros. 

Originalmente terras pertencentes aos índios puris, a ocupação inicial da 

mesorregião da Zona da Mata Mineira e, por consequência, de Muriaé, está 

relacionada ao escoamento do ouro da região produtora de Minas Gerais para o Rio 

de Janeiro. Durante esse ciclo, a coroa portuguesa instalou postos de fiscalização 

ao longo do caminho e proibiu a ocupação da região, com o intuito de conter 

eventuais contrabandos de ouro. Dessa forma, a ocupação efetiva da região se deu 

somente a partir da segunda metade do século XIX (GERALDO, 2011). 

O primeiro fator que impulsionou a economia de Muriaé foi a comercialização 

de uma raiz denominada Cephaelis Ipecacoanha, a Poaia. Cultivada pelos índios 

locais e que, posteriormente teve a sua comercialização disciplinada pelas 

autoridades reais, a planta tinha efeitos medicamentosos.  Sobre isso o pesquisador 

Joel Peixoto Manuel complementa: 

 

A Poaia era utilizada como uma raiz vomitiva e disentérica. Em 1819 o 
preço da Poaia no mercado era de 19$200 (Dezenove mil e duzentos Réis) 
a arroba, e devido à escassez alcançou em 1909 o valor de 132$000 (Cento 
e trinta e dois mil Réis). Nesse período milhares de toneladas de Poaia 
foram levadas da nossa região em direção a Campos dos Goytacazes 
através de canoas pelo Rio Muriaé, há registro de exportação dessas raízes 
até para a Inglaterra (Entrev_MANOEL, 2015). 

 

Seguindo na história de Muriaé, dá-se início ao ciclo do café. E sobre isso o 

pesquisador destaca: 

As primeiras mudas de café apareceram em Muriaé por volta do ano de 
1834. Naquela época a cidade ainda era considerada vila e se chamava 
São Paulo de Manoelburgo, mas foi a partir dessas primeiras mudas que 
surgiu a oportunidade para impulsionar o progresso da vila. Quando o café 
se estabeleceu, a exploração da Poaia foi totalmente ofuscada, todos os 
olhos se voltavam para os imensos cafezais. No ano de 1904 tivemos a 
produção de 1,5 milhões de arrobas de café nas fazendas de Muriaé, tendo 
o município um total de 8 milhões de pés de café (Entrev_MANOEL, 2015). 

 

Vale destacar também que, além da produção do café, os fazendeiros da 

cidade se preocupavam com o beneficiamento, a armazenagem e o escoamento do 

produto: 
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Tudo o que envolvia o café tinha destaque, logo havia aqueles que tinham 
terras para plantar, outros como o Sr. Antônio Laviola investiram no 
beneficiamento do café, ele cobrava por arroba para limpar e deixar o 
produto pronto para a comercialização. No início o escoamento do café era 
muito difícil, as sacas eram transportadas em lombo de burros até o porto 
fluvial de São Fidelis, onde era embarcado em pequenos navios para 
Campos dos Goytacazes e de lá seguiam para o Rio de Janeiro. Diante 
dessa dificuldade de escoamento, houve aqueles que perceberam ali uma 
oportunidade para uma outra atividade relacionada ao café: o 
armazenamento. A situação do escoamento do café melhorou muito a partir 
da década de 1880 com a criação de um ramal ferroviário na Ferrovia 
Leopoldina, que passou a atender por completo o escoamento da produção 
de café (Entrev_MANOEL, 2015). 

 
 

 
Figura 8 – Anotações referente à estocagem de café 

Fonte: Manoel (2015, p. 112). 
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Figura 9 – Armazém de estocagem de café do Sr. Nilo Porto 

Fonte: Manoel (2015, p. 112). 

 

A cidade de Muriaé, assim como outras cidades brasileiras que tinham suas 

economias baseadas no café, viveram momentos de muito progresso durante 

décadas, mas, devido à superprodução e ao crash da Bolsa de Nova Iorque, 

observaram um cenário de crise muito próximo. Nesse sentido: 

 

O melhor ano do café em Muriaé foi 1926 com 2 milhões de arrobas 
produzidas, logo depois veio a quebra da bolsa de Nova Iorque, e desde 
então o café não foi o mesmo. Ano após ano, a produção foi caindo, as 
terras foram se esgotando, e a partir de 1950 a queda na produção de café 
foi vertiginosa. Porém, nas décadas em que o café “reinou”, Muriaé 
progrediu bastante, na década de 1930 tínhamos um cinema na cidade – o 
Minas Cinema (Entrev_MANOEL, 2015). 

 

O segmento que ganhou destaque logo após a queda do café foi a produção 

de leite. Isso porque, durante décadas, foram criadas vacas na região para a 

produção de esterco, com a finalidade de utilizá-lo nas plantações de café. Com a 

queda do café e a disponibilidade das eventuais vacas, os fazendeiros da região 

migraram seus esforços para a pecuária leiteira (Entrev_MANOEL, 2015). 

Durante anos, a pecuária leiteira de Muriaé e de cidades vizinhas obteve 

prestígio no cenário estadual e nacional. Formada principalmente por milhares de 

pequenos produtores, a região ainda tem na atividade uma importante fonte de 
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renda (Entrev_MANOEL, 2015). Dados do IBGE mostram a produção leiteira no 

estado de Minas Gerais em 2011, conforme indicado na figura abaixo.  

 

 

Figura 10 – Cartograma de produção de leite de vaca do estado de Minas Gerais no 

ano de 2011 

Fonte: IBGE – Cidades@. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/M9AY>. Acesso em: 25 jan. 2016. 

 
Nota-se em destaque a prevalência na produção de leite dos municípios que 

fazem fronteira com Muriaé, fato que provocou a instalação de inúmeros laticíneos 

na região. No final da década 1990, cerca de 15 laticíneos estavam em 

funcionamento no entorno de Muriaé (Entrev_ BOTARO, 2015). 
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Figura 11 – Destaque para a região de Muriaé no cartograma de produção de leite 

de vaca do estado de Minas Gerais no ano de 2011 

Fonte: IBGE – Cidades@. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/M9AY>. Acesso em: 25 jan. 2016. 

 

Contudo, um dos grandes gargalos na produção de leite na região de Muriaé 

é a qualidade genética do gado. Por isso, a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) estimulou o uso da 

inseminação artificial para melhorar o rebanho, ajudando na escolha do sêmen e 

dando suporte técnico necessário, promovendo, com isso, a melhoria sanitária dos 

animais e alimentação, vacinação, pastejo rotacionado e outros cuidados (EMATER-

MG, 2012). 

Importante destacar que a indústria brasileira de laticínios passou, a partir dos 

anos 2000, por um processo de concentração estrutural, como afirma Carvalho 

(2010, p. 6): 

 

A indústria brasileira de laticínios tem respondido no caminho da 
consolidação setorial e criação de grandes grupos empresariais. Alguns 
exemplos dessa consolidação são percebidos na fusão entre Sadia e 
Perdigão, criando a Brasil Foods; o grupo GP Investimentos formou um 
consórcio entre seu laticínio Leitbom e as empresas Glória e Ibituruna, 
pertencentes à Laep, controladora da Parmalat; o laticínio Bom Gosto, que 
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se fundiu com a Líder Alimentos, adquiriu inúmeras outras empresas; o 
Frigorífico Bertin comprou a Vigor e foi incorporado pelo JBS Friboi. 

 

Soma-se à concentração do setor, a Instrução Normativa nº 51, de 2002, do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que regulamentou a produção, 

qualidade e transporte de leite, com alguns critérios que criaram dificuldades aos 

pequenos produtores20 (CARVALHO, 2010). Esses dois fatores, além das diversas 

aquisições e fusões de empresas da área, foram cruciais para a diminuição do 

número de laticínios instalados na região (SIQUEIRA et al, 2010). 

Além da pecuária leiteira, a construção da BR-116, no início da década de 

1940, possibilitou a Muriaé apostar em uma nova potencialidade econômica: as 

oficinas e retíficas de motores. 

 

Com a construção da BR-116 e principalmente depois com a sua 
inauguração no governo de Getúlio Vargas, tivemos um número bastante 
expressivo de oficinas mecânicas e de retíficas de motores instaladas na 
cidade. As empresas aqui instaladas davam assistência ao longo de mais 
de 600km da BR-116, por conta disso durante a década de 1960 a cidade 
de Muriaé era considerada referência nacional em retificas de motores 
(Entrev_MANOEL, 2015). 

 

Entretanto, em meados da década de 1970, as oficinas da região não 

conseguiram acompanhar o ritmo da evolução tecnológica dos carros e caminhões 

da época. Para Manoel (2015): 

 

Nossas oficinas não acompanharam o desenvolvimento tecnológico dos 
carros e caminhões. Dessa forma, fomos perdendo espaço, as oficinas 
foram fechando, muito dos homens da cidade foram ficando sem emprego. 
(Entrev_MANOEL, 2015). 

 

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de 

Muriaé, Cézar Augusto Bianchi Botaro 21, até o início da década de 1970, os homens 

trabalhavam nas oficinas da cidade e as mulheres ficavam em casa produzindo 

anáguas para si e familiares: “Com a perda de emprego nas oficinas, os homens 

                                                 
20 Foram estabelecidos critérios para a ordenha, o manuseio, a refrigeração e o transporte do leite, 
dentre outros. 
 
21 O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Muriaé ocupa o cargo há 11 anos. Além 
disso, é empresário do ramo da moda, oferecendo não somente serviços de reparação de 
maquinários utilizados no setor, como também comercializando máquinas desenvolvidas pela sua 
própria empresa. Além de importar novas tecnologias, o empresário já exportou para diversos países. 
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começaram a ajudar as suas esposas em casa e a partir desse movimento 

começaram a surgir as primeiras confecções de Muriaé” (Entrev_BOTARO, 2015). 

Esse acréscimo na força de trabalho fez com que a população de Muriaé 

explorasse uma nova oportunidade econômica em um momento no qual todos 

sentiam os efeitos da desaceleração do setor de oficinas mecânicas e retífica de 

motores. Sobre o surgimento das primeiras confecções, afirma o secretário que: 

 

O nosso Polo da Moda não surgiu de uma hora para outra, ele não foi uma 
ação de um só governo. Durante décadas as nossas confecções 
funcionavam de forma artesanal e informal. Primeiro porque não tínhamos 
as empresas registradas, segundo porque não existia uma preocupação 
empresarial por parte dos donos de confecções. Era tudo muito armador 
mesmo, os funcionários não tinham uniformes, equipamentos de proteção 
individual então nem se fala. Os acidentes de trabalho eram rotina dentro 
das confecções. O empresário não tinha sistemas para gestão, tudo era 
realizado através da sua intuição, ele sabia apenas a quantia de dinheiro 
que saía e a quantia de dinheiro que entrava (Entrev_BOTARO, 2015). 

 

O secretário também revela a expansão e a profissionalização do setor nos 

últimos 20 anos: 

 

Houve um momento que enxergamos que o setor de Moda e Confecção 
tinha um potencial enorme e nós não estávamos aproveitando-o 
corretamente. A partir desse momento, buscamos uma profissionalização 
do setor. A minha Secretaria atua constantemente na busca da formalização 
das empresas, mostrando aos empresários os benefícios de deixar a 
informalidade. Além disso, promovemos inúmeras parcerias para beneficiar 
os mais diversos setores da economia de Muriaé, levando às empresas e 
aos empregados o acesso a cursos, sistemas de gestão do negócio, 
consultorias com o SEBRAE, participação em feiras, entre outras ações. O 
Diagnóstico da Indústria do Vestuário de Muriaé e Região de 2010, 
produzido pela FIEMG através do Instituto Euvaldo Lodi –IEL, mostra que 
crescemos 10 vezes mais do que a média do estado mineiro 
(Entrev_BOTARO, 2015). 

 

Ainda segundo o Secretário, as maiores conquistas do setor da moda e 

confecção foram o seu reconhecimento como um APL da Moda em 2005 e a 

construção do Centro de Desenvolvimento da Moda (CDModa) em 2009: 

 

A frente da SMDE de Muriaé percebi que não adiantava buscar melhorias 
somente para Muriaé, era preciso buscar fortalecer todos os municípios ao 
nosso entorno que tinham a confecção na sua economia. A partir daí surgiu 
o projeto de se buscar instalar um Polo da Moda na região. Para tanto, foi 
imprescindível a ajuda e a cooperação de diversas organizações, entidades 
e prefeituras. Somando forças conseguimos instalar o Polo da Moda em 
2005 e depois fomos presenteados com a construção do CDModa em 2009. 
O CDModa é um espaço de 2.400 metros quadrados, totalmente dedicados 
ao setor produtivo, com salas de aula, de pesquisa, laboratórios e salas de 



64 

 

videoconferência, além de auditório e maquinário adequado. Também 
funciona neste prédio a SMDE, o CONDESC, o SINDIVEST, além de 
unidades do Centro de Vocação Tecnológica (CVT) e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai). O objetivo dessa iniciativa é melhorar a 
mão de obra do município, produzir designers próprios e avançar 
tecnologicamente para que haja uma maior e mais rápida aceleração da 
tecnologia no setor, fazendo com que Muriaé coloque-se à frente do 
mercado atual. Além disso, reunimos em um mesmo local, vários atores que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de Muriaé e região 
(Entrev_BOTARO, 2015). 

 

 

Figura 12 – Cidades que constituem o Polo da Moda de Muriaé e região 

Fonte: Base Cartográfica Malha Digital IBGE, 2007 – Elaboração Instituto Euvaldo Lodi (IEL, 2010) 

(Software: MapInfo 9.0)  

 
O Polo da Moda de Muriaé e região é composto por seis municípios limitrofes: 

Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Muriaé, Miraí, Laranjal e Recreio, sendo Muriaé 

a cidade de destaque. A estimativa da população das cidades em 2015 e o IDH-M 

de 2010 estão representados na tabela 4. Observa-se que o avanço do IDH nos 

municípios pertencentes ao polo foi bastante superior ao avanço do país para o 

período de 1991 a 2010. 
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Tabela 4 – Representação da estimativa populacional e do IDH-M nos municípios 

pertencentes ao Polo da Moda 

Municípios 
Estimativa 
População 
em 2015 

% da 
População 

do Polo 

IDH-M 
1991 

IDH-M 
2010 

% de 
variação 
do IDH-M 

1991-
2010 

Muriaé 107.263 68,64% 0,505 0,734 45,35% 

Miraí 14.753 9,44% 0,418 0,680 62,68% 

Eugenópolis 11.169 7,15% 0,405 0,675 66,67% 

Recreio 10.667 6,83% 0,482 0,692 43,57% 

Laranjal 6.799 4,35% 0,468 0,714 52,56% 

Patrocínio do Muriaé 5.617 3,59% 0,473 0,682 44,19% 

Total 156.268 100% 0,485 0,719 48,17% 

Minas Gerais 20.869.101 - 0,478 0,731 52,93% 

Brasil 204.450.649 - 0,5901 0,726 23,05% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE contidos na Plataforma Cidades@ (2016). 
1 O dado do IDH para o Brasil refere-se ao ano de 1990. 

 

Nota-se a forte influência que Muriaé exerce nos outros municípios do polo 

devido à sua representatividade tanto populacional como pelo PIB. 

 

Tabela 5 – Dados do PIB e do PIB per capita nos municípios pertencentes ao Polo 

da Moda 

Municípios PIB 2000 PIB 2010 
% do 

PIB 2010 
no Polo 

% de 
variação 
do PIB 
2000 – 
2010 

PIB per 
capita 2013 

Muriaé 336.262.000,00 482.119.000,00 75,63% 43,38% R$16.488,17 

Miraí 38.399.000,00 52.648.000,00 8,26% 37,11% R$15.610,84 

Recreio 23.029.000,00 28.464.000,00 4,47% 23,60% R$7.010,51 

Eugenópolis 22.370.000,00 32.277.000,00 5,06% 44,29% R$10.206,37 

Laranjal 14.182.000,00 22.009.000,00 3,45% 55,19% R$9.167,39 

Patrocínio do 
Muriaé 

11.739.000,00 19.916.000,00 3,12% 69,66% 
R$14.425,43 

Total 445.981.000,00 637.433.000,00 100,00% 42,93% R$14.727,98 

Minas Gerais 100.612.293.000,00 156.785.833.760,00 - 55,83% R$23.646,00 

Brasil 1.179.482.000.000,00 1.682.195.500.000,00 - 42,62% R$24.065,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEA e do IBGE - IPEADATA e Contas Regionais do 
IBGE, 2016. (Valores do PIB 2010 atualizados em reais de 2000). 

 

O Polo foi responsável por movimentar R$ 230 milhões no ano de 2009 e 

produzir cerca de 2,5 milhões de peças por mês (IEL, 2010). Em termos de 

expressão, isso representa que cerca de 44% do PIB de Muriaé para o ano 

pesquisado estava vinculado ao setor de moda e confecção (Entrev_BOTARO, 
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2015). Pode-se observar também pela tabela 6 e pelos gráficos 2 e 3 a evolução no 

número de estabelecimentos e empregados ligados a essa indústria em Muriaé e 

região. 

 

Tabela 6 – Número de estabelecimentos e de empregos na indústria da moda no 

Polo  

ESPECIFICAÇÃO 
ANO 

2005 2009 2015 

ESTABELECIMENTOS    

Eugenópolis 32 47 90 

Laranjal 8 12 13 

Miraí 7 12 13 

Muriaé 279 322 582 

Patrocínio do Muriaé 16 16 28 

Recreio 8 6 5 

Total 350 415 731 

EMPREGOS    

Eugenópolis 237 446 528 

Laranjal 74 167 146 

Miraí 285 282 299 

Muriaé 3024 3981 3223 

Patrocínio do Muriaé 372 190 148 

Recreio 45 64 65 

Total 4037 5130 4409 

Fonte: Elaboração própria através de dados do CAGED – MTE. Disponível em:    

<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php>. Acesso em: 18 mar. 2016.  

Nota: São considerados apenas os estabelecimentos classificados como indústria têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos pelo CAGED – MTE e seus respectivos empregados. 
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Gráfico 2 – Evolução do número de estabelecimentos no setor de moda e 

confeccção nos municípios do Polo. 

Fonte: Elaboração própria através de dados do CAGED – MTE. Disponível em:    

<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

Nota: São considerados.apenas os estabelecimentos classificados como indústria têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos pelo CAGED – MTE. 

 

 

Gráfico 3 – Evolução do número de empregados no setor de moda e confeccção nos 

municípios do Polo. 

Fonte: Elaboração própria através de dados do CAGED – MTE. Disponível em:    

<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

Nota: São considerados.apenas os empregados de estabelecimentos classificados como indústria 

têxtil do vestuário e artefatos de tecidos pelo CAGED – MTE. 
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O acentuado crescimento dos produtos TC asiáticos nos mercados mundiais, 

em especial da China, desestabilizou os demais países produtores de têxteis e 

confeccionados e provocu um acirramento na competição global. Tal fato, explica 

em partes a queda nos números de empregados no Polo, visto a dificultade 

encontrada pelas empresas de outros países em oferecer um produto competitivo. O 

crescimento da China no comércio internacional foi impulsinado graças ao fim do 

Acordo de Têxteis e Vestuários (ATV) em 2005. Naquele momento foram abolidas 

restrições quantitativas às importações de artigos TC. Dessa forma, as exportações 

chinesas para o mundo passaram de 8% do total exportado, em 1995, para 25%, em 

2006 (BNDES, 2009). 

Outro fator responsável em parte pela queda no comparativo do números de 

empregados entre 2009 e 2015 é a crise econômica que o Brasil enfrenta nos 

últimos anos. Apesar disso, constata-se que o setor vem se estabelecendo como um 

forte empregador nos municípios pertencentes ao polo.  

Ao se considerar toda a cadeia da moda, incluindo o comércio de matérias-

primas e produtos acabados, os prestadores de serviços de reparo e manutenção 

das máquinas e a indústria de maquinário de confecção, o polo emprega 

diretamente 15 mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 10% da 

população da região do Polo. Para reforçar a importância desse segmento, esse 

número equivale a cerca de 20% da população economicamente ativa (PEA) do 

polo, ou seja, de cada cinco trabalhadores, um deles exercem suas atividades nesse 

segmento  (Entrev_BOTARO, 2015). 

O Polo da Moda de Muriaé e região é caracterizado pela predominância das 

microempresas (até 19 funcionários), que corresponde a cerca de 75% do total de 

empresas estabelecidas em 2009 (IEL, 2010). Ressalta-se a importância do setor 

devido aos efeitos multiplicadores de renda, observados pelo encadeamento da 

cadeia de produção. Grande parte dos insumos de produção consumidos pelas 

indústrias do polo são produzidos localmente, conforme apresentado na tabela 7. 
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Tabela 7 – Origem da matéria-prima utilizada no polo da moda 

Origem  

Muriaé MG 
RJ, SP, 

ES 
SUL Centro-Oeste Nordeste Norte Exterior 

Insumos 

Tecido 42,56% 23,08% 51,79% 23,59% 0,51% 2,56% 0% 4,10% 

Aviamento 78,46% 7,69% 22,57% 8,72% 0% 0% 0% 0,51% 

Maquinário 82,91% 2,01% 16,09% 0,50% 0% 0% 0% 3,52% 

Modelagem 92,90% 4,52% 5,17% 0% 0% 0% 0% 0% 

Embalagens 75,52% 9,38% 17,71% 2,08% 0% 0% 0% 0% 

Etiquetas 76,68% 13,99% 11,91% 4,66% 0% 0% 0% 0% 

Tags 72,22% 21,11% 8,89% 0% 0,56% 0,56% 0% 0% 

Fonte: Adaptado de IEL, 2010. 

 

Para finalizar a caracterização do Polo da Moda, o gráfico 4 mostra a 

segmentação das linhas de produtos por empresas e número de peças para o ano 

de 2009. Segundo o SMDE de Muriaé, esses valores permanecem atuais, revelando 

a proeminência das linhas de lingerie no polo, atingindo a marca de mais de 65% 

das peças produzidas, presente em mais de 50% das empresas do setor. 

 

 

Gráfico 4 – Linhas de produto por empresa e por número de peças 

Fonte: IEL, 2010. 

Nota: * A soma dos percentuais de “empresas” ultrapassa o valor de 100%, visto que cada empresa 

pode produzir mais de uma linha de produtos.  

¹ Cama, mesa e banho, camisas masculinas, bermudas masculinas, uniformes. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL: ATUAÇÃO E PERCEPÇÃO DAS LIDERANÇAS 

POLÍTICAS E DO GOVERNO ESTADUAL 

 

 

Esta seção está dividida na apresentação do resultados de pesquisa 

referentes às lideranças políticas (Apêndice C) e ao governo estadual (Apêndice D).  

 

 

3.2.1 Atuação e Percepção das Lideranças Políticas  

 

 

A região de Muriaé tem no cenário político uma potencial força para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social, devido ao longo histórico que a 

cidade tem de eleger os seus políticos para cargos estaduais e federais no 

legislativo brasileiro. Atualmente, Muriaé conta com dois deputados estaduais e dois 

deputados federais.22 

As entrevistas com os políticos (Apêndice C) objetivou conhecer sua opinião 

acerca das características de Muriaé e suas potencialidades econômicas. Também 

foram abordadas questões sobre as políticas públicas relacionadas ao 

desenvolvimento em curso e os respectivos resultados. Além disso, foram feitas 

perguntas sobre a importância dos atores locais no processo de desenvolvimento e 

o posicionamento dos parlamentares a respeito dos Consórcios Regionais. 

Todos os quatro deputados foram unânimes ao afirmarem a prevalência do 

setor de moda e confecção na cidade de Muriaé. Nesse sentido, o Deputado Wilson 

Batista23 destaca que Muriaé tem na indústria do vestuário um importante e 

considerável braço de sua economia, mas que os setores de saúde e educação 

                                                 
22 Foram entrevistados os Deputados Estaduais Braulio Braz e Wilson Batista, e os Deputados 
Federais Misael Varella e Renzo Braz. 
 
23 O Deputado Estadual Wilson Batista, além de parlamentar, atua como médico oncologista na 
Fundação Cristiano Varella – FCV. 
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passam por um momento de modernização e expansão. Por sua vez, o Deputado 

Braulio Braz24 fez uma explanação que resume a trajetória da cidade de Muriaé: 

 

Muriaé notabilizou-se no cenário econômico graças à monocultura cafeeira, 
que foi a primeira atividade responsável pelo crescimento do município, o 
que lhe reservou uma posição de supremacia no estado de Minas e de 
grande destaque no Brasil, contribuindo decisivamente nas exportações 
nacionais. Depois, teve ênfase na pecuária, transformando-se em uma das 
maiores bacias leiteiras do país. Com a abertura da estrada Rio-Bahia, o 
grande fluxo de veículos trazido pela nova rodovia inseriu Muriaé entre as 
cidades de maior desenvolvimento da região. Com a abertura dessa nova 
artéria rodoviária, o comércio diversificou-se e Muriaé, às margens da nova 
estrada, passava a ter livre comunicação com todo o país, experimentando 
a expansão econômica e social. Depois foi a vez do setor de confecções 
ganhar destaque, predominando na economia da cidade até hoje.  
Atualmente, além da confecção, os setores educacional e de saúde estão 
se fortalecendo na cidade (Entrev_BRAZ, B., 2016). 

 

Sobre as novas vocações econômicas que a cidade poderia seguir, o 

Deputado Renzo Braz25 acredita na consolidação da atividade de criação de peixes 

ornamentais, inclusive com o desenvolvimento do polo de piscicultura ornamental, 

enquanto o Deputado Misael Varella26 aposta no turismo: 

 

O turismo poderia ser melhor aproveitado, em função, principalmente, de 
sua posição geográfica privilegiada. Possuímos diversas belezas naturais, 
como cachoeiras, trilhas, picos, enfim, vários atrativos que, penso eu, 
poderiam atrair economicamente mais investimentos (Entrev_VARELLA, 
2016). 

 

A respeito das políticas públicas, todos eles relataram diversas ações 

desenvolvidas na região de Muriaé que contaram com os seus respectivos apoios e 

eventuais repasses de verbas parlamentares para a execução, como, por exemplo, 

a viabilização de recursos na área de infraestrutura para a recuperação dos danos 

causados pelas enchentes (Entrev_BRAZ, R., 2016); o fortalecimento e a expansão 

do Hospital do Câncer da FCV (Entrev_VARELLA, 2016); a criação e atuação como 

                                                 
24 O Deputado Estadual Braulio Braz foi eleito em 2014 para o seu terceiro mandato consecutivo. 
Empresário do setor automotivo, é Presidente do Conselho Deliberativo do Grupo Líder, um 
conglomerado de empresas do setor automotivo (que conta com o Rodoviário Líder e mais de 60 
concessionárias de veículos que vendem carros, motos e caminhões nos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo). 
 
25 O Deputado Federal Renzo Braz está no seu segundo mandato consecutivo. Atuou como 
empresário no Rodoviário Lider e no Grupo Líder. 
 
26 O Deputado Federal Misael Varella exerce o seu primeiro mandato político, fazendo a sucessão de 
seu pai, Lael Varella, deputado federal por 28 anos, também tendo como base eleitoral a região de 
Muriaé. 
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integrante da Frente Parlamentar em defesa da Zona da Mata mineira, que une 

esforços com os parlamentares da região a fim de defender os interesses regionais 

em todos os aspectos (Entrev_BATISTA, 2016); a construção do Centro de 

Desenvolvimento da Moda e do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

além do apoio ao Projeto Municipal Escalada da Cidadania, que objetiva a 

convivência e o fortalecimento de vínculos familiares aos adolescentes e jovens das 

áreas de vulnerabilidade social e ao Programa Bolsa Estágio Atitude Jovem, cuja 

finalidade é preparar e oferecer experiência aos adolescentes e jovens para o 

mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades próprias, aperfeiçoamento técnico-

cultural e o espírito de cidadania (Entrev_BRAZ, B., 2016). 

Quanto à relevância dos atores locais na promoção do desenvolvimento local, 

os parlamentares se posicionaram favoráveis a esse engajamento. Nesse sentido, o 

Deputado Wilson Batista afirma que: 

 

A importância dos atores locais é fundamental à medida que os são 
responsáveis por criar e incentivar condições para o desenvolvimento das 
atividades econômicas. O processo de participação ocorre através da 
organização de classes e do desenvolvimento de políticas públicas capazes 
de abarcar as necessidades dos setores produtivos (Entrev_BATISTA, 
2016). 

 

Tal discurso é sustentado pelo Deputado Braulio Braz, que complementa: 

 

[...] porque eles conhecem as realidades locais, as necessidades e 
emergências de suas cidades. Todos somos importantes atores e 
precisamos atuar em conjunto com a sociedade para alcançarmos o 
desenvolvimento de forma sustentada (Entrev_BRAZ, B., 2016). 

 

Sobre a atuação dos atores locais na cidade de Muriaé, o Deputado Renzo 

Braz comenta que: 

 

O setor público e instituições com público-privadas são grandes parceiros 
do empresariado Muriaeense. O Sistema S, apoiado por SINDIVEST, 
CONDESC, Prefeitura Municipal, CDL, entre outros, estão sempre em 
busca de soluções e aprimoramento das demandas dos setores, mantendo-
se próximas ao empresariado e suprindo suas necessidades. O Polo da 
Moda, inclusive, se originou da aproximação da Prefeitura de Muriaé, por 
meio da SMDE, junto ao empresariado, que através de encontros, passou a 
ser ouvido e atendido (Entrev_BRAZ, R., 2016). 

 

Quando questionados como classificavam o Polo da Moda de Muriaé e 

região, os parlamentares ressaltaram sua importância para a região e para o 
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fortalecimento do setor. Sua relevância na economia da cidade é, portanto, 

indiscutível, uma vez que insere Muriaé no cenário nacional (Entrev_VARELLA, 

2016), estando o polo muito bem estruturado e sendo composto por empresários 

organizados que buscam constantemente se atualizar, inclusive em questões 

tecnológicas (Entrev_BRAZ, R., 2016).  

Para Braulio Braz, o polo é um grande incentivo para os setores comerciais e 

industriais, já que difunde o acesso ao conhecimento, a formação profissional, a 

aceleração da tecnologia de produção, a inovação e a promoção da geração de 

emprego e renda. Já o Deputado Wilson Batista dá destaque às ações 

desenvolvidas pelo polo, como a participação em feiras e exposições e o incentivo à 

qualificação de empresários para uma gestão profissional (Entrev_BRAZ, B., 2016; 

Entrev_BATISTA, 2016). 

Na parte final das entrevistas, os deputados foram solicitados a avaliarem o 

papel dos Consórcios Regionais no estímulo ao desenvolvimento econômico local. 

Sua aceitação como instrumento desse desenvolvimento foi unânime. O Deputado 

Misael Varella afirma que eles podem fazer grandes diferenças; já Renzo Braz 

defende que eles: 

 

São essenciais, porque são representações, de forma estruturada, dos 
anseios da sociedade. É uma forma muito válida de mobilização, 
planejamento e sucesso na busca coletiva, por soluções de problemas que 
são locais, mas comuns entre os municípios (Entrev_BRAZ, R., 2016). 

 

Alinhado ao discurso de Renzo Braz, o Deputado Braulio Braz atesta que 

 

os Consórcios Regionais representam a união de vários administradores 
públicos municipais que têm o compromisso com a melhoria da qualidade 
de vida das suas respectivas cidades, que visam atuar com eficiência e 
racionalidade nos planejamentos, objetivando o desenvolvimento e a 
otimização do uso dos recursos públicos. Essa troca de informações e de 
experiências são muito importantes para encontrar as soluções dos 
problemas apresentados (Entrev_BRAZ, B., 2016). 

  

Por sua vez, o deputado Wilson Batista finaliza: 

 

Consórcios Regionais são indispensáveis para estimular o desenvolvimento 
local à medida que reúnem demandas individuais antes isoladas e 
transformam em apelos coletivos, aumentando o poder de agenda e 
promovendo o debate na esfera pública (Entrev_BATISTA, 2016). 
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3.2.2 Atuação e Percepção do Governo Estadual 

 

 

Conforme apontado anteriormente, o pesquisador planejou entrevistar um 

representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política 

Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU). Contudo, foram três meses de contato e 

tentativas frustradas de entrevistar atores diferentes dentro da secretaria. 

Isso porque, primeiramente buscou-se a participação do secretário da pasta. 

Como não houve retorno, o pesquisador entrou em contato com o Secretário Adjunto 

da SEDRU, que, por estar deixando o cargo, preferiu não responder à pesquisa. 

Como última tentativa, o Subsecretário de Desenvolvimento Regional da SEDRU foi 

convidado a participar, sinalizando, em um primeiro momento, favoravelmente. 

Porém, diversas tentativas foram lançadas para a realização da entrevista (seja no 

modelo tradicional, por videoconferência, por telefone ou pelo envio das respostas 

por email), sendo que nenhuma delas obteve sucesso.  

O questionário proposto para a SEDRU (APÊNDICE D) trouxe 

questionamentos sobre: (i) as ações desenvolvidas pela SEDRU na região de 

Muriaé; (ii) a perspectiva da SEDRU sobre o potencial de desenvolvimento de 

Muriaé; (iii) a articulação da Secretaria com outras entidades e instituições com o 

objetivo de estímulo ao desenvolvimento local; e (iv) de que forma ocorre a interação 

dos atores locais de Muriaé com a SEDRU, entre outras. 

Por isso, com o intuito de minimizar a lacuna criada a partir da não 

participação dos representantes da SEDRU, o pesquisador realizou uma pesquisa 

de em documentos, projetos e notícias que relacionavam a secretaria, de alguma 

forma, às perguntas contidas no Apêndice D.  

Dentre as suas atribuições27, destaca-se o desenvolvimento de: (i)  atividades 

voltadas para o aumento da oferta de infraestrutura urbana nos municípios mineiros, 

conforme a Política Estadual de Desenvolvimento Regional; (ii) o apoio a parcerias 

de universidades com municípios e entidades associativas; (iii) a articulação, em 

parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para a execução de 

                                                 
27 Informações retiradas do site institucional da SEDRU. Disponível em: 
<http://www.urbano.mg.gov.br/>. Acesso em: 1 abr. 2016. 
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planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento 

geoeconômico e social dos municípios mineiros; e (iv) a promoção de  estudos, 

pesquisas, projetos e programas de desenvolvimento municipal e regional, nos 

aspectos ambiental, urbano, social, econômico e institucional.  

Nota-se também a existência do Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana (CONEDRU), órgão colegiado de natureza deliberativa e 

consultiva, vinculado à SEDRU, que tem por finalidade estudar e propor diretrizes 

para a formulação e implementação da Política Estadual de Desenvolvimento 

Regional e Urbano, bem como acompanhamento e avaliação da sua execução. 

A SEDRU promove diversas ações nas áreas de saneamento básico, 

habitação, planejamento e infraestrutura urbana e desenvolvimento regional. No que 

tange ao desenvolvimento regional, a responsabilidade fica a cargo da Subsecretaria 

de Desenvolvimento Regional, tendo como unidade responsável pelas atividades de 

planejamento a Superintendência de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento 

Regional (SPADR), que tem como finalidade: 

 

formular, implementar e promover planos, projetos e programas com vistas 
ao desenvolvimento das regiões e microrregiões do Estado, por meio de 
parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais, 
competindo-lhe: coordenar a elaboração e apoiar a implementação de 
planos regionais estratégicos [...] (Art. 13º, DECRETO 45734/2011)28. 

 

O site da SEDRU apresenta Planos de Desenvolvimento Regional para 

algumas regiões do estado de Minas Gerais. No entanto, nenhum deles contempla 

Muriaé ou qualquer outra cidade da Zona da Mata Mineira (as ações contempladas 

para Muriaé são somente as ações genéricas para todos os municípios mineiros).  

Destaca-se, nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 

Jequitinhonha e Mucuri29, publicado em 2014, que revelou um diagnóstico das 

regiões, informando sobre os aspectos estatísticos e também a participação da 

sociedade civil organizada. Seu objetivo é ser um instrumento de gestão para a 

orientação da formulação de políticas públicas e ações sociais por meio das 

agendas locais e regionais de desenvolvimento (SEDRU, 2014). 

                                                 
28 O Decreto nº 45734/2011, de 20 de setembro de 2011, dispõe sobre a organização da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 
 
29 O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Jequitinhonha e Mucuri está disponível 
em: http://goo.gl/ASldh7. 
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Algo semelhante aconteceu na ZMM no ano de 2000, sem a participação da 

SEDRU, mas com o apoio do governo estadual: o lançamento do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Sustentável (Plano), realizado em favor do Consórcio 

Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de Minas Gerais – 

CIZMCVMG. Sua elaboração ficou sob a responsabilidade da Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional e foi financiada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

Sua finalidade era amenizar as históricas desigualdades regionais, 

conjugando o desenvolvimento econômico pautado na qualidade de vida e na 

preocupação ambiental dos 21 municípios que pertencem ao CIZMCVMG30. Para 

tanto, foram elaboradas ações dentro de quatro grandes eixos: Sustentabilidade 

Econômica e Dinamismo nos Negócios, Informação e Conhecimento, Modernização 

da Administração Pública e Sustentabilidade Ambiental. Proposto com um horizonte 

temporal de dez anos para sua conclusão, em sua fase de implementação contou 

com recursos municipais e de investidores privados, além da participação do 

governo do estado de Minas Gerais e do governo federal (CIZMCVMG, 2002). 

Foram dois os níveis de atuação: local, formado por 24 projetos nas áreas 

econômica, pública, de informação e conhecimento e ambiental; e estadual/federal, 

que inclui sete projetos de infraestrutura. Em apenas cinco deles havia ações 

planejadas para a cidade de Muriaé, de acordo com a tabela 8: 

 

Tabela 8 – Ações previstas no Plano para a cidade de Muriaé 

 
Área da ação Objetivo da ação 

Horticultura Difundir uma alternativa de produção e comercialização para a pequena e 
média propriedade rural. 

Água e Esgoto Gestão sustentável do abastecimento de água e do esgotamento sanitário 
urbano. 

Moda 
Traçar as bases para a criação de um cluster do setor, tomando como 

caminho a capacitação tecnológica e gerencial das empresas de 
confecções. 

Turismo Reestruturar o Turismo de Negócios e de Eventos e valorizar o potencial do 
Turismo Ecológico e Rural. 

Incubadoras de 

Empresas 

Implantar e consolidar Incubadoras de Empresas e gerar proposições de 
políticas de desenvolvimento, em nível regional, nos municípios 

pertencentes ao CIZMCVMG. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Plano (CIZMCVMG, 2002) (2016). 

                                                 
30 Pertencem ao CIZMCVMG os seguintes municípios: Além Paraíba, Barbacena, Bicas, Carangola, 
Cataguases, Caxambu, Ibertioga, Goianá, Juiz de Fora, Lima Duarte, Maripá de Minas, Muriaé, 
Piraúba, Rio Novo, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Tombos, Ubá, Viçosa e 
Visconde do Rio Branco. 
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Contudo, os resultados do Plano apontam para a não efetivação de diversas 

ações planejadas, além da centralização de suas ações na cidade de Juiz de Fora e 

polos regionais específicos, contribuindo, assim, para reforçar as disparidades 

intermunicipais (MARINHO; FERREIRA, 2015). 

Todos os atores locais entrevistados nesta pesquisa foram questionados se 

conheceram o Plano realizado pelo CIZMCVMG. Somente um dos deputados 

respondeu positivamente, mas afirmou não poder avaliá-lo, uma vez que não sabia 

os resultados das ações. Todos os demais entrevistados afirmaram desconhecer o 

plano e suas ações. 

No que se refere à articulação da SEDRU com outras entidades, percebe-se 

uma sólida cadeia de relacionamentos, que propiciam apoio às mais diversas ações 

desenvolvidas ou apoiadas pela secretaria no âmbito do desenvolvimento regional. 

Contudo, tais relacionamentos em Muriaé parecem não existir ou ser muitos 

frágeis, visto que quando os demais entrevistados foram questionados acerca de 

parcerias, nenhum deles mencionou a SEDRU como resposta. Nem mesmo o poder 

público, representado pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico, 

reconheceu existir ações promovidas pelo órgão na cidade (Entrev_BOTARO, 

2015).  

 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO LOCAL: ATUAÇÃO E PERCEPÇÃO DAS LIDERANÇAS 

EMPRESARIAIS E DAS ORGANIZAÇÕES DE MURIAÉ 

 

 

As lideranças empresariais locais e organizações instaladas na cidade têm 

um papel primordial na busca pelo constante desenvolvimento de qualquer 

localidade. É fundamental que todos compartilharem para alcançar o 

desenvolvimento local. Além da existência por si só dessas organizações e 

lideranças empresariais, é essencial o constante envolvimento e a transformação de 

ideias e projetos em resultados efetivos para a sociedade em geral. 

Sendo assim, os atores selecionados foram entrevistados com base nos 

questionários de entrevista (Apêndice E e Apêndice F) que visavam retratar: (i) as 

vocações econômicas de Muriaé; (ii) a importância dos atores locais para o 
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desenvolvimento de Muriaé e região; e (iii) a relação da sua empresa/organização 

com o Polo da Moda de Muriaé e região. 

Para o gerente da unidade de Muriaé do SEBRAE, Jefferson Dias Santos31, a 

cidade já ocupa uma posição de destaque dentro da Zona da Mata Mineira: 

 

Ao conversar com outros colegas que trabalham na região da ZMM, torna-
se nítido que Muriaé ocupa o posto de segunda cidade em termos de 
importância para a mesoregião, ficando atrás apenas de Juiz de Fora. 
Muitos investidores com quem converso dizem que se fossem para apostar 
em uma cidade esta seria Muriaé (Entrev_SANTOS, 2016). 

 

Ao serem questionados sobre as vocações econômicas, todos foram 

unânimes ao responder o setor de moda e confecções. Como destacado pela 

Coordenadora Técnica do SINDVEST, Suely Vardiero32, o setor lidera o ranking de 

empregos gerados nas cidades que fazem parte do polo (Entrev_VARDIERO, 2016). 

O empresário do setor de confecções Danillo Mendes33 confirma: “A minha empresa 

está instalada em Laranjal, município de pouco mais de seis mil habitantes e 

distante 30 quilômetros de Muriaé. Na cidade, os dois setores que mais empregam 

são: o setor público (prefeitura) e o setor de confecções” (Entrev_MENDES, D., 

2016). A empresária Solange Adriano34 completa: “Temos nas confecções o “carro-

chefe” da nossa economia” (Entrev_ADRIANO, 2016). 

Por sua vez, o presidente da Associação Pró-Desenvolvimento de Muriaé 

(APDM), Nélio Araújo35, afirma que Muriaé tem forte característica de 

empreendedorismo, o que leva a cidade a se destacar tanto como polo 

confeccionista quanto nas áreas de educação e saúde (Entrev_ARAÚJO, 2016). 

Esse posicionamento é reforçado pelo empresário Valmir Mendes36 ao comentar 

que: 

                                                 
31 Atua há 13 anos no SEBRAE-MG e desde 2010 ocupa o posto de gerente da Unidade Muriaé. 
 
32 Atua na Delegacia Regional de Muriaé do SINDIVEST desde 2007 e possui formação superior em 
Design de Moda pelo IF Sudeste MG – Campus Muriaé. 
 
33 O empresário está à frente da empresa WALMISA, que atua desde 1988 no segmento de camisaria 
masculina. 
 
34 A empresária Solange Adriano é sócia da empresa Fruto Proibido, confecção com 23 anos de 
atuação. Ela também exerceu durante seis anos a presidência do CONDESC. 
 
35 O presidente da APDM já ocupou também o cargo de presidente da Câmara dos Dirigentes 
Logistas de Muriaé. 
 
36 O empresário fundou a empresa WALMISA e hoje está à frente da DJU Confecções. 
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Foi muito perceptível o avanço educacional de Muriaé após a instalação do 
IF Sudeste MG e da Faminas (Hoje a Faminas já conta com diversos 
cursos. Além da Medicina, exitem os cursos de Biomedicina, Enfermagem, 
Farmácia e Fisioteriapia na área de saúde, e em breve ofertará também 
Odontologia). Até uns dez ou quinze anos atrás, nossos filhos tinham de ir 
para Juiz de Fora, Viçosa, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte para estudar 
porque não havia a oferta de cursos superiores na região 
(Entrev_MENDES, V., 2016). 

 

O diretor da Fundação Cristiano Varella (FCV), Sérgio Henriques37, também 

destaca que o Hospital Oncológico de Muriaé é referência nacional no tratamento e 

prevenção do câncer (Entrev_HENRIQUES, 2016). 

Para o presidente do CONDESC, Joancélio Peçanha38, Muriaé não pode 

basear sua economia na dependência de um único setor, e sim diversificar e 

explorar outras atividades (Entrev_PEÇANHA, 2016). Nesse sentido, o  

vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Muriaé (ACIM), Carlos 

Magno Oliveira39, aponta oportunidades nas áreas imobiliárias e de construção civil, 

devido à expansão da área de saúde e educação, que trazem novos moradores para 

a cidade (Entrev_OLIVEIRA, 2016).  

Uma outra oportunidade apontada pelo diretor da unidade Muriaé da FIEMG, 

Juarez Boari40, é a criação de peixes ornamentais (Entrev_BOARI, 2016), ideia 

corroborada pelo gerente do SEBRAE: 

 

Em Muriaé esse setor é muito pequeno, porém nas cidades limítrofes à 
Muriaé é um setor que vem crescendo muito. Já temos cerca de 60% da 
produção nacional de peixes ornamentais concentrada nessas cidades. 
Quando você vai a Manaus (grande exportador desse setor) e pergunta de 
onde vem esse peixe dizem que é de São Paulo; em São Paulo ao 
perguntar a origem do peixe, 90% deles vem da região de Muriaé. Para o 
produtor o preço do peixe fica em torno de 10 centavos, porém o exportador 
consegue preços de R$30 a R$40 reais por peixe. Então eu pergunto, por 
que não explorar melhor esse setor (profissionalizar, auxiliar na gestão) de 
forma a podermos eliminar intermediários. Vemos um mercado internacional 

                                                                                                                                                         
 
37 Administrador por formação, o Diretor FCV atua na área hospitalar desde 1988 e está na direção 
da FCV desde 2002. 
 
38 O atual presidente do CONDESC já foi diretor e presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de 
Muriaé. Além disso, é empresário do ramo de joias, com duas joalherias e uma fábrica. 
 
39 Com mais de 25 anos no setor de confecções, o atual vice-presidente da ACIM também ocupa uma 
diretoria no CONDESC e é Delegado Regional do SINDIVEST em Muriaé. 
 
40 Além da direção na Unidade Muriaé, Juarez Boari também é diretor da unidade de Cataguases da 
FIEMG. 
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com grande interesse e potencial, precisamos buscar melhorar para 
conseguirmos atender diretamente aos exportadores (Entrev_SANTOS, 
2016). 

 

Quando os pesquisados foram indagados sobre a importância dos atores 

locais para a promoção do desenvolvimento, houve um consenso de que os atores 

são peças fundamentais para o êxito de tal processo, como relatado pelo vice-

presidente da ACIM: 

 

O poder publico te enxerga a partir do momento que nos mobilizamos. A 
união entre as diversas organizações e lideranças faz com que nos 
ternemos mais fortes em nossas reinvidicações e ações. Então, a interação 
entre os atores são de suma importância para garantir o desenvolvimento 
(Entrev_OLIVEIRA, 2016). 

  

No entanto, os entrevistados se posicionaram de maneira diferente ao serem 

questionados sobre como avaliavam tal relação na cidade de Muriaé. Alguns 

afirmaram existir uma intensa colaboração entre os atores, enquanto outros 

destacaram que eles, às vezes, atuam de forma isolada e perdem, por conta de falta 

de comunicação entre os atores, oportunidades de alavancar o desenvolvimento da 

cidade. 

Para o presidente do CONDESC existe uma boa disponibilidade para tratar 

dos assuntos e uma ligação muito próxima e saudável entre as diversas entidades e 

atores locais (Entrev_PEÇANHA, 2016).  

Já a coordenadora do SINVIDEST ressalta que tanto o campus Muriaé do IF 

Sudeste MG quanto a implantação de um curso superior na área da moda surgiram 

de demandas dos atores locais (Entrev_VARDIERO, 2016). O diretor da FIEMG 

complementa dizendo que um dos diferenciais da cidade é que os políticos nela 

formados tendem a ser municipalistas. Eles se enfrentam durante as campanhas, 

mas, ao seu término, voltam os olhos para as necessidades do município e 

promovem o repasse de recursos e encaminhamento de projetos por meio de um 

posicionamento apartidário e em prol do município (Entrev_BOARI, 2016). 

Já na opinião de outros entrevistados, a situação é um pouco diferente. Para 

o empresário Danillo Mendes, se faz necessária uma melhor mobilização dos 

prefeitos da região e dos empresários (Entrev_MENDES, D., 2016). Por sua vez, o 

diretor da FCV acredita que os políticos na esfera municipal devem seguir o exemplo 
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dos deputados, deixando a política partidária e dando vez à politica participativa 

(Entrev_HENRIQUES, 2016).  

O presidente da APDM sinaliza que todos os atores devem trabalhar em prol 

do desenvolvimento, não importando a extensão de suas forças e influências. 

Porém, às vezes, não existe o devido reconhecimento pelos atores protagonistas 

das contribuições advindas dos pequenos atores (Entrev_ARAÚJO, 2016).  

Por fim, o gerente do SEBRAE argumenta que ainda não há uma integração 

contínua entre os atores e que talvez seja necessária uma instituição ou ator para 

intermediar esse processo:  

 

[...] para Muriaé, talvez a recém criada APDM, supra esse vazio. Pois muitas 
vezes os atores não conseguem se comunicar entre eles, ou outras vezes 
eles nem sabem que existem. Por exemplo, existe uma agência de 
desenvolvimento regional, que foi constituída por vários municípios que não 
se comunica com diversas entidades, e promove ações no mesmo âmbito. 
Poderia haver um ganho de eficiência do projeto que seria revertido 
diretamente à população atendida (Entrev_SANTOS, 2016). 

 

Na últma parte das entrevistas, os atores foram questionados como se dava a 

relação da sua empresa/organização com o Polo da Moda e quais eram as 

perspectivas para o futuro de Muriaé. Alguns deles revelaram a facilidade e 

proximidade para com o Polo da Moda, enquanto outros afirmaram perceber um 

certo distanciamento dos empresários de confecção e das demais organizações que 

compõe o polo. Além disso, apresentaram ideias que podem ser trabalhadas em prol 

do fortalecimento e crescimento do polo e, consequentemente, das cidades. 

Segundo Peçanha, o CONDESC realiza diversas ações nos mais diversos 

setores, inclusive no de confecções. Uma delas é a realização de missões 

empresariais – projeto que custeia a participação de empresários em feiras 

nacionais e internacionais para que eles possam acessar novos mercados e 

conhecer novas tecnologias e novas tendências (Entrev_PEÇANHA, 2016). 

Opinião diversa apresenta o empresário Valmir Mendes. Para ele, a relação 

de sua confecção com o polo é distante. Ressalta que no início foi muito bom, houve 

diversas ações, como a criação de um catálogo de produtos e até mesmo um 

contato para a criação de um e-commerce a fim de estimular a venda dos produtos 

das empresas do polo (projeto esse que não chegou a ser colocado em prática). No 

entanto, atualmente, talvez pela localização (a empresa não se localiza em Muriaé), 
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quase não há suporte do polo e poucas ações acontecem (Entrev_MENDES, V., 

2016). 

Já para Solange Adriano, falta uma efetiva participação dos empresários nas 

questões relacionadas ao polo. Sustenta que, muitas vezes, são executados 

projetos, com adesão muito baixa. Afirma, ainda, que há uma certa esquiva de 

muitos empresários (de todos os setores, não somente o confeccionista) às ações 

desenvolvidas em conjunto por vários parceiros do CONDESC, comportamento que 

deve ser revisto para o sucesso dos projetos e o consequente fortalecimento do 

órgão (Entrev_ADRIANO, 2016). 

Para a coordenadora do SINDIVEST, o polo precisa de duas novas frentes de 

trabalho: 

 

[...] precisamos viabilizar uma Central de Compras para o polo, isso 
fortaleceria muito os nossos empresários. E uma outra ação que desejamos 
implementar em Muriaé, é a criação de uma Feira da Moda no município. 
Pois isso faz muita falta, porque possibilita ampliar a nossa gama de 
compradores e fortalece ainda mais o Polo. Dessa forma, a criação de uma 
Feira da Moda é algo que ajuda a todos e uma demanda cada vez mais 
crescente por parte dos empresários (Entrev_VARDIERO, 2016). 

 

Nesse mesmo sentido, o empresário Danillo Mendes sustenta que: 

 

Falta uma feira para o nosso polo. A cidade de Ubá que não é um polo da 
moda já conta com uma feira muito boa. Eles tem know-how em feiras do 
polo moveleiro, mas já estão aproveitando essa experiência e realizando 
feiras de moda. Precisamos fortalecer a nossa indústria, o primeiro passo 
precisa ser dado, mesmo que seja um passo pequeno. Enquanto isso, 
empresas do Polo da Moda de Muriaé vão a Ubá expõem seus produtos e 
participam da feira (Entrev_MENDES, D., 2016). 

 

Outro aspecto que os empresários acreditam que deva ser solucionado é a 

questão tributária, que penaliza muito os municípios da ZMM, muito próximos à 

fronteira de outros estados. Ainda sengundo o empresário Danillo Mendes: 

 

Tivemos um passado muito bom quando a economia estava em um cenário 
de alto consumo. Hoje o cenário é outro, com perspectivas não tão boas. 
Tivemos um escalada de impostos que nos prejudicou muito. Primeiro, o 
governo federal realizou a reoneração da folha que mudou a base de 
cálculo e elevou a alíquota do INSS. Segundo que o estado de Minas 
Gerais acabou com o subsídio dado para o setor, onde a alíquota do ICMS 
era de 7%, e passou a vigorar em 18%. Além desse aumento nos impostos, 
temos que conviver com concorrentes que estando apenas a 30 quilômetros 
de distância são tributados apenas em 2% por estarem em outro estado 
(Entrev_MENDES, D., 2016). 
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Já para alguns entrevistados, mesmo com o cenário econômico desfavorável, 

ainda é possível novas oportunidades. O vice-presidente da ACIM afirma que: 

 

Mesmo com essa crise econômica e política que estamos passando, 
enxergamos uma oportunidade no setor de confecções. Isso porque, com a 
alta do dólar tivemos a queda no número das importações, logo diminuiu o 
nosso concorrente externo. Então mesmo com a desaceleração da 
economia, aquele que estava preparado e sobreviveu a essa crise interna 
tem um grande campo para explorar (Entrev_OLIVEIRA, 2016). 

 

Enquanto o vice-presidente da ACIM fala de novos mercados internamente, 

em decorrência da queda dos importados e do fechamento de diversas indústrias, o 

gerente do SEBRAE aponta um outro foco potencial de mercado: 

 

Nós poderíamos melhorar a nossa indústria e atender a um potencial para 
exportação que existe, pois com a alta do dólar a exportação possibilita 
ganhos para o empresário. Hoje não se exporta, principalmente moda 
íntima e infantil, porque o mercado interno absorve 100% da produção. 
Precisamos investir mais em um melhoramento de produção, mecanismos 
de gestão mais profissionais, qualificação de mão-de-obra e dessa forma ter 
uma estrutura que consiga comportar uma operação internacional 
(Entrev_SANTOS, 2016). 

 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO LOCAL: ATUAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS GESTORES 

DO IF SUDESTE MG 

 

 

Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.892/08, que criou 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). A mencionada lei 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede) 

no âmbito do sistema federal de ensino, vinculada ao Ministério da Educação e 

constituída pelas seguintes instituições: os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IFETs; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; os 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Celso Suckow da Fonseca – CEFET-

RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG); e as Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais (BRASIL, 2008). 

Os IFETs são, portanto, instituições que apresentam uma estrutura 

diferenciada, uma vez que foram criados pela agregação/transformação de antigas 
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instituições profissionais (CEFETs, Escolas Agrotécnicas e escolas vinculadas às 

Universidades Federais). Já as demais instituições da nova rede, com exceção da 

Universidade Tecnológica, são aquelas que decidiram pela não integração a um 

Instituto Federal e se mantiveram com a estrutura administrativa que as 

caracterizavam. 

A finalidade desses institutos é ofertar educação profissional e tecnológica em 

todos os níveis e modalidades e promover a integração e a verticalização da 

educação profissional, desde a educação básica até a educação superior, 

otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. 

Segundo a legislação que o instituiu, devem: 

 

Constituir-se como centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 
geral, e de ciências aplicadas, em particular e qualificar-se como referência 
no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, 
oferecendo capacitação técnica e atualização aos docentes (BRASIL, 
Lei 11.892/08, art. 6º). 

 

A legislação também destaca que eles se propõem a realizar e estimular a 

pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e 

promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. 

Deve, ainda, orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir do 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural em 

cada Instituto Federal. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais – IF Sudeste MG – foi criado em 2008 com a fusão da Escola Agrotécnica 

Federal de Barbacena, do Colégio Técnico Universitário de Juiz de Fora – 

CTU/UFJF – e do CEFET - Rio Pomba, além da criação autorizada pela Lei nº 

11.892/08 do Campus Muriaé. Sobre a estrutura do IF Sudeste MG, o Reitor do 

Instituto, Paulo Rogério Guimarães41, comenta: 

 

Hoje o IF Sudeste MG é composto por 10 Campi mais a Reitoria, ou seja, 
11 unidades. Ainda somos um Instituto pequeno se comparado a outros 
IFETs que possuem 20 a 30 unidades. A gestão dessa estrutura demanda 
bastante esforço, pois boa parte dos campi tem autonomia administrativa 
(exceção os campi avançados ou em fase de implantação). Essa autonomia 

                                                 
41 O Reitor do IF Sudeste MG é doutor em Engenharia Mecânica pela COPPE-UFRJ (2004) e já foi 
Diretor Geral do Campus Juiz de Fora por seis anos. 
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é uma diferença dos IFES para as Universidades, onde lá a gestão está 
centralizada no Campus Sede. Aqui não existe Campus Sede, todos os 
campi hierarquicamente tem a mesma posição dentro da estrutura dos 
Institutos. A Reitoria tem esse papel principalmente de articulação e de 
promoção e fomento ligado a estrutura acadêmica. Então é um trabalho 
interessante e bem desafiador. A gente busca preservar a autonomia de 
cada Campus, mesmo tentando fazer políticas que busquem equacionar ou 
tornar comum as práticas, mas entendendo também que cada Campus, até 
pela origem do IFETs, tem a sua vocação específica, tem uma vinculação 
muito forte com o arranjo produtivo social e cultural do local onde ele está 
inserido (Entrev_GUIMARÃES, 2016). 

 
 

 

Figura 13 – Mapa de abrangência do IF Sudeste MG  

Fonte: IF Sudeste MG, 2015. Relatório de Gestão do Exercício de 2014. 

Nota: Não está contida no mapa a unidade da Reitoria em Juiz de Fora, além das novas unidades de 

Cataguases e Ubá, que tiveram sua autorização de funcionamento no final de 2015.  

 

Sobre o surgimento do Campus Muriaé, o atual Diretor Geral da unidade42 

reforça a ligação dos IFETs com a comunidade local, compartilhando a sua própria 

experiência: 

 

Em 2010 quando eu comecei a trabalhar como professor no Campus 
Muriaé, a direção da época nos apresentou uma consulta pública que foi 
realizada para saber quais cursos a sociedade demandava para o campus 
que surgia em Muriaé. Dessa forma, os cursos que encontraram destaque 
foram aqueles voltados para área de confecção, a saber: o Curso Superior 
de Design de Moda e o Curso Técnico em Eletromecânica, para poder dar a 

                                                 
42 O Diretor Geral do Campus Muriaé é Mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-RIO (2003). 
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sustentação aos equipamentos, montagem, manutenção. Com o passar dos 
anos, outras demandas foram surgindo como o Curso Superior em 
Administração e o Curso Técnico em Agroecologia, e o campus foi se 
expandindo justamente comprometido com a missão de capacitar mão-de-
obra local para o mercado de trabalho (Entrev_NETTO, 2016). 

 

Sobre a relação da instituição com empresas instaladas nas localidades 

atendidas pelos campi da instituição, o Reitor é enfático ao ressaltar a importância 

da relação Universidade-Empresa para o desenvolvimento de localidades, além de 

reconhecer que o IF Sudeste MG ainda está dando os primeiros passos nesse 

sentido. 

 

Os IFETs tem como objetivo primário a oferta de um ensino público, gratuito 
e de qualidade. Atrelado a isso, a oferta de cursos que busquem o 
desenvolvimento das vocações locacionais. Além disso, devido a vasta 
capilaridade da Rede, busca-se também a garantia do acesso universal a 
escola. Dessa forma, os IFETs estabelecem seus Campi em cidades polos 
que possam atrair as pessoas da própria comunidade e do seu entorno 
próximo, com o objetivo do desenvolvimento de mão de obra de qualidade e 
que atenda as demandas locais.  A pesquisa e extensão dento dos IFETs 
advém da verticalização do ensino proposta pela Rede, dessa forma os 
docentes ministram aulas tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos 
superiores e mestrados. Através desse ganho com a verticalização e dessa 
proximidade com as questões locais, objetiva-se desenvolver ações de 
pesquisa e de extensão na comunidade na qual o campi está inserido. A 
relação U-E é essencial para o sucesso da Rede. Os IFETs buscam se 
aproximar do mercado com o intuito de trazê-lo para mais perto do nosso 
aluno, além de que isso nos possibilita adequar nossas diretrizes e projetos 
pedagógicos as exigências que nossos futuros egressos encontrarão 
quando entrarem no mercado de trabalho. Acredito que com o Novo Marco 
da Ciência, Tecnologia e Inovação essa relação será cada vez mais 
estreita, mas sei que precisamos trabalhar muito ainda essa questão. Ainda 
estamos começando essa jornada (Entrev_GUIMARÃES, 2016). 

 

Por sua vez, o Diretor Geral do Campus Muriaé atribui ao pouco tempo de 

existência da instituição a inexistência de projetos de relação U-E na unidade que 

dirige. 

 

Estamos de certa forma limitados por sermos uma Unidade ainda muito 
nova. Muita coisa deve acontecer primeiro para podermos depois realizar 
essas parcerias. Mas vejo algumas ações nos outros campi mais velhos do 
IF Sudeste MG, e percebo que em alguns anos podemos sim ter 
capacidade de realizar projetos nesse nível de envolvimento com as 
empresas (Entrev_NETTO, 2016). 
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Sua fala é sustentada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Inovação (ProPesqInov) 

Prof. Frederico Franco43. Segundo ele, a ProPesqInov tem por missão atuar nas 

políticas de pesquisa, pós-graduação e inovação, integradas ao ensino e à 

extensão, objetivando formar recursos humanos para a investigação, a produção, o 

empreendedorismo e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem 

como promover o intercâmbio com instituições e órgãos de fomento, visando ao 

desenvolvimento social. 

 

O IF Sudeste MG é uma instituição nova, onde a maioria de seus campi não 
possuía a cultura de pesquisa anteriormente. Basicamente o CEFET-Rio 
Pomba e o CTU-Juiz de Fora já possuíam movimentos de pesquisa, cada 
um com suas características. Neste contexto, a pesquisa institucional vem 
consolidando nos campi pré-existentes e amadurecendo muito rapidamente 
nos campi em expansão. Na última Chamada 17-2014 do CNPq de 
pesquisa aplicada e extensão tecnológica, o IF Sudeste MG aprovou 15 
projetos, sendo que 7 projetos eram de pesquisa aplicada em parceria com 
empresas privadas. No referido edital, o IF Sudeste MG foi o Instituto 
Federal que teve o maior percentual de aprovação. Em partes, isso se deve 
ao fato da ProPesqInov ofertar um grupo de trabalho que analisava 
previamente as propostas indicando aos proponentes possíveis equívocos e 
solicitando correções, aumentando assim as chances de aprovação 
(Entrev_FRANCO, 2016)44. 

 

Ainda ressalta que já existem alguns resultados das ações do IF Sudeste MG, 

como a aprovação de dois cursos stricto sensu e o estabelecimento de algumas 

parcerias. Além disso, existem projetos que, quando estiverem concluídos, 

potencializarão o desenvolvimento da região. Nesse sentido ele declara: 

 

Por meio de suporte da ProPesqInov, o campus Rio Pomba aprovou na 
Capes a abertura de dois cursos de Stricto Sensu em nível de Mestrado 
Profissional. O primeiro em Ciência e Tecnologia de Alimentos já está em 
funcionamento, e o segundo aprovado em dezembro de 2015, em Nutrição 
e Produção Animal, irá ofertar vagas já em 2016. Neste projeto, vale 
ressaltar que diversas empresas emitiram carta de apoio e intenção de seus 
servidores se capacitarem neste programa. Existem também parcerias 
desenvolvidas diretamente nos Campi como por exemplo: a do Campus Rio 
Pomba com a PIF-PAF Alimentos, a do Campus Juiz de Fora com o 
Cesama (Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora), e do 
Campus Santos Dumont com a Gasmig, entre outros. (Companhia de Gás 
de Minas Gerais). Além disso estamos atualmente participando dos estudos 
de implantação do Parque Tecnológico de Juiz de Fora e também da 
Unidade Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) 

                                                 
43 Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2009) e, 
atualmente, além de ocupar o cargo de gestão, ministra aulas no Mestrado Profissional em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos do Campus Rio Pomba. 
 
44 Nenhum dos projetos aprovados foi submetido por pesquisadores do campus Muriaé. 
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na área de laticínios, que caso entrem em funcionamento potencializarão e 
acelerarão o desenvolvimento da nossa região (Entrev_FRANCO, 2016). 

 

Os três dirigentes do IF Sudeste MG foram questionados acerca dos 

facilitadores e das barreiras encontrados na relação Universidade-Empresa. Tanto o 

Diretor Geral do Campus Muriaé quanto o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

declararam a capilaridade dos IFETs como um fator positivo. 

 

Devido os Institutos Federais apresentarem grande capilaridade no interior 
do país, acreditamos que somos as instituições com enorme potencial para 
estimular o desenvolvimento local por meio da formação de recursos 
humanos de qualidade, principalmente no interior deste imenso Brasil 
(Entrev_FRANCO, 2016). 

 

Por sua vez, o Reitor do IF Sudeste MG atentou para o Novo Marco Legal da 

Ciência e Tecnologia e Inovação45: 

 

A aprovação do Novo Marco Legal da Ciência e Tecnologia e Inovação foi 
algo muito positivo, pois criou condições para normatizar coisas que já 
aconteciam e que sempre pairavam dúvidas sobre a regularidade e 
legalidade. Esse novo Marco Legal dará uma maior e melhor condição para 
nós realizarmos essa interação com empresas (Entrev_GUIMARÃES, 
2016). 

 

Ao considerarem as barreiras ao processo de interação  

Universidade-Empresa, os três dirigentes deram suas respostas a partir de 

abordagens diferentes. Para o Reitor, a principal barreira é a carência de uma eficaz 

regulamentação interna. Ele aponta que: 

 

Uma deficiência nossa era uma melhor regulamentação interna desses 
processos de extensão e de prestação de serviços tecnológicos. Dessa 
forma, institui um grupo de trabalho que desenvolveu uma nova diretriz e 
esperamos aprovar essa nova regulamentação até o mês de março de 
201646 (Entrev_GUIMARÃES, 2016). 

 

                                                 
45 O Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação foi instituído pela Lei nº 13243/16, que 
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm>. 
 
46 Esta regulamentação foi aprovada pelo Conselho Superior do IF Sudeste MG em 25 de fevereiro 
de 2016, por meio da Resolução CONSU nº 004/2016. Disponível em: 
<http://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/04.PDF>. 
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Já o Diretor Geral acredita que as barreiras se encontram na qualificação dos 

recursos humanos e na existência de laboratórios de pesquisa. 

 

Acredito que as dificuldades estão na qualificação dos nossos professores 
(visto que alguns núcleos carecem desses profissionais qualificados) e 
laboratórios montados para poder executar as atividades com equipamentos 
adequados, coisa que ainda não possuímos (Entrev_NETTO, 2016). 

 

Por sua vez, o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação faz uma análise mais 

conjuntural das barreiras enfrentadas na interação U-E, afirmando que: 

 

Perante o nosso modelo de educação, ainda existe uma grande distância 
entre a Academia e o Mercado. Na maioria dos países desenvolvidos, um 
número significante de doutores e mestres formados na Academia são 
demandados pelo o Mercado Produtivo. Tal situação estimula maior 
interação da formação profissional com a demanda do mercado, e 
consequentemente, incrementando a força qualificada de trabalho. Por 
outro lado, o brasileiro é empreendedor, porém, não investe em 
INOVAÇÂO, que dificulta ter mercado de vanguarda. Para facilitar este 
entendimento, o Brasil está entre os 10 países que mais publica artigo e 
forma mestres e doutores no mundo. Contudo, está em 62º no ranking de 
Inovação e pedidos de patentes. Os IFETs ainda são novos, o que leva a 
muitas empresas e instituições não conhecerem a sua realidade e 
competência. Tão pouco, o potencial dos profissionais existentes em nossas 
instituições. Além disso, apesar dos IFETs possuírem o CONIF (Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica) como representante junto ao MEC-SETEC 
(Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica), politicamente ainda somos discriminados no MEC e demais 
instituições governamentais. Soma-se a isso, o MEC vem estimulando por 
meio de chamadas de editais para o desenvolvimento de pesquisa aplicada 
e extensão tecnológica com parceria de empresas, todavia, o MCTI 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), em seu eixo de atuação, 
ainda não percebeu a importância de realizar o mesmo movimento com 
suas instituições vinculadas (Entrev_FRANCO, 2016). 

 

Na parte final da entrevista, os pesquisados foram questionados acerca da 

importância dos atores locais para o desenvolvimento de localidades. Todos 

ressaltaram a relevância da interação entre os diversos atores locais. Para o Reitor: 

 

Os atores locais tem importância singular no processo de desenvolvimento 
local. Nota-se que quando os atores estão envolvidos com o processo de 
desenvolvimento da localidade todo o processo flui de maneira quase que 
natural, os resultados são bastante visíveis e toda a comunidade no entorno 
conquista uma elevação dos seus padrões e indicadores. No entanto, 
quando cada ator local, tende a centralizar ações somente para benefício 
próprio, a disputa prejudica muito a comunidade (Entrev_GUIMARÃES, 
2016). 

 

Seguindo o mesmo discurso, o Diretor Geral afirma que: 
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É a relação base para tudo. Pegando a política o empresário e a escola 
fazemos um tripé de sustentação para a formação qualificada que gera o 
desenvolvimento da cidade. Isso é fundamental, sem esse tripé não 
conseguiríamos nada (Entrev_NETTO, 2016). 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação finaliza sustentando que: 

 

Se nossa formação de profissionais não for mais integrada com a sociedade 
e empresas que demandam nossos egressos, capacitando estes atores 
locais que promoverão o desenvolvimento local, continuaremos sendo 
dependentes de tecnologias importadas Nesse sentido, os Institutos 
Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, que 
tem por meta a formação e qualificação do cidadão com vista a atuação 
profissional nos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico em que está inserido (local, regional e nacional). Esta 
formação deve-se orientar na oferta formação que beneficie a consolidação 
e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Dessa 
forma, os espaços dos Campi devem ser fundamentais para o surgimento, o 
estímulo e ao desenvolvimento de interações entre os mais diversos atores 
locais (Entrev_FRANCO, 2016). 

 

 

3.5 ANÁLISE TEÓRICA-PRÁTICA DO DESENVOLVIMENTO DE MURIAÉ 

 

 

O objetivo desta seção é analisar a trajetória econômica de Muriaé sob a 

perspectiva teórica do desenvolvimento regional, retomando pontos abordados e 

sustentados previamente. 

A primeira avaliação a ser feita refere-se ao posicionamento de Muriaé 

perante a Teoria do Lugar Central. Dependendo do raio (distância) a ser 

considerado na análise, a cidade poderia ocupar facilmente tanto a posição de lugar 

central de primeira ordem quanto de lugar central de ordem inferior. Ao se 

estabelecer um raio em torno de 100 quilômetros, a localidade se classifica como 

Lugar Central de Primeira Ordem. Isso porque, ao se considerar os municípios ao 

seu entorno, Muriaé destaca-se como o centro mais desenvolvido. Apresenta 

produtos e serviços que não são oferecidos em outras cidades desse raio, 

estimulando intensos fluxos de migração de pessoas e capitais com o objetivo de 

suprir tal carência.  

Como exemplo de tal situação, observa-se o maior número de especialidades 

médicas e a diversificação na oferta de serviços educacionais. Além disso, fica claro 
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em diversas colocações dos entrevistados (mesmo daqueles que estão fora de 

Muriaé) que a cidade estabelece uma zona de influência econômica, social e 

política. Como evidenciado pela entrevista da empresária Solange Adriano: “Muriaé 

concentra em si tudo o que precisamos. Ela é referência para a população dos 

demais municípios tanto no comércio, quanto na saúde e na educação” 

(Entrev_ADRIANO, 2016). 

No entanto, ao se expandir o raio de análise, pode-se dizer que Muriaé deixa 

de ocupar o lugar mais central, perdendo esse posto para Juiz de Fora, uma vez que 

essa localidade oferece uma gama superior de produtos e serviços e encontra-se 

em um estágio de desenvolvimento superior ao de Muriaé. Ao se considerar a 

influência de Juiz de Fora na região da ZMM, Muriaé passa a ocupar uma posição 

de lugar central inferior. Tal fato pode ser aludido no posicionamento do gerente do 

SEBRAE: “[...] torna-se nítido que Muriaé ocupa o posto de segunda cidade em 

termos de importância para a mesoregião, ficando atrás apenas de Juiz de Fora” 

(Entrev_SANTOS, 2016). 

Ao avançar no Quadro Teórico, pode-se analisar o desenvolvimento de 

Muriaé sob o prisma da Teoria dos Polos de Crescimento. Nesse sentido, fazendo 

uso mais uma vez da definição de Silva (2004), uma região polarizada pode ser 

definida como uma área na qual as relações econômicas internas são mais intensas 

que as mantidas com regiões exteriores a ela. Com base no que foi apresentado na 

seção 3.1, e mais especificamente nos resultados evidenciados pela tabela 7, 

percebe-se a intensa relação econômica do Polo da Moda com suas empresas 

locais. 

Portanto, ao considerar o setor de confecção de Muriaé como líder do 

complexo de atividades da região, tendo capacidade de gerar efeitos de 

encadeamentos de relação insumo-produto e propagação de renda, pode-se aludir 

ao setor a classificação de indústria motriz. Contudo, o setor de confecções ainda 

não atende a todas as características47 elencadas por Souza (2009), que são as 

seguintes:  

 

 (a) cresce a uma taxa superior à média da indústria nacional; (b) possui 
inúmeras ligações locais de insumo-produto, através das compras e vendas 
de insumos; (c) apresenta-se como uma atividade inovadora, geralmente de 
grande dimensão e de estrutura oligopolista; (d) possui grande poder de 

                                                 
47 Falta ao Polo da Moda desenvolver mais as características (c) e (d) apontadas por Souza. 
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mercado, influenciando os preços dos produtos e dos insumos e, portanto, a 
taxa de crescimento das atividades satélites a ela ligadas; (e) produz 
geralmente para o mercado nacional e, mesmo, para o mercado externo. 

 

Diante do que foi discutido no capítulo 1, a abordagem que melhor sustenta o 

desenvolvimento de Muriaé é a do Desenvolvimento Local Endógeno, como aponta 

Oliveira (2003): 

 

Dessa forma, os próprios atores locais, providos de recursos próprios e 
capacidades são os responsáveis por promoverem e construirem esse 
desenvolvimento, realocando os seus recursos no próprio desenvolvimento 
da comunidade local (OLIVEIRA, 2003). 

 

Tal situação ocorreu em diversos momentos da trajetória histórica de Muriaé. 

Seja no ciclo do café, na utilização das vacas ociosas na inserção da atividade da 

pecuária leiteira na região e, mais recentemente, no surgimento das confecções na 

cidade, observa-se que a questão endógena propiciou saltos de desenvolvimento. 

Como apontado por Vázquez Barquero (2001), um dos elementos centrais do 

desenvolvimento endógeno está na iniciativa da construção ou do fortalecimento da 

capacidade organizacional de seus agentes econômicos e de suas instituições. 

Percebe-se em Muriaé a presença de tal elemento em diversas ações, como na 

construção do CDmoda e utilização do espaço físico compartilhado entre SMDE, 

CONDESC, SINDIVEST, CVT e SENAI/FIEMG, na criação do CONDESC e da 

APDM e na instalação da delegacia regional do SINDIVEST na cidade. 

Como afirma Boisier (2007), o desenvolvimento econômico de uma 

localidade, a longo prazo, depende muito da sua capacidade de organização social e 

política. Tal fato está relacionado à disponibilidade de diferentes formas de capitais 

intangíveis: capital institucional, capital humano, capital cívico, capital social e capital 

sinergético.  

Percebe-se um esforço por parte das diversas organizações inseridas em 

Muriaé na promoção das vantagens competitivas e das capacidade locais. Dessa 

maneira, tomando como referência as tipologias apresentadas por Antônio 

Figueiredo (2009), as políticas de mobilização e valorização do capital endógeno e 

as políticas de robustecimento da espessura institucional devem nortear os 

programas de desenvolvimentos dos atores públicos de Muriaé. 
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Ao analisar a temática da relação U-E em Muriaé, nota-se um vazio muito 

grande de ações. Falta um maior envolvimento de todos os atores na busca por 

potencializar ações que promovam o intercâmbio de conhecimento entre 

organizações, empresas e o próprio governo. Faz-se presente na cidade todas as 

barreiras destacadas por Dagnino (2003) nas relações U-E no Brasil: (i) desinteresse 

da empresa local por atividades de P&D; (ii) baixa utilização pela empresa local das 

universidades e institutos de pesquisa públicos; (iii) baixa absorção de pessoal  

pós-graduado pela empresa privada; e (iv) extrema concentração das atividades de 

pesquisa e pós-graduação na universidade pública.  

Tal fato pode ser exemplificado por meio dos estudos do IEL (2010). De 

acordo com o Instituto, até o ano de 2009, mais da metade das empresas nunca 

havia utilizado serviços/informações das instituições inseridas em Muriaé (gráfico 5) 

e mais de 80% das empresas não tinham profissionais da área de design de moda 

em suas atividades (gráfico 6). 

 

 

Gráfico 5 – Utilização de serviços/informações das instituições 

Fonte: IEL (2010). 

1  Inclui SERASA e financeiras. 
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Gráfico 6 – Uso de profissionais da área de Design de Moda 

Fonte: IEL (2010). 

A última questão analisada foi a abordagem sobre a cadeia TC no próprio 

Polo da Moda de Muriaé e região. Cabe ressaltar a importância do polo e seus 

efeitos multiplicadores de renda nas cidades envolvidas. Sua estrutura confirma 

todos as características levantadas pelos estudos do IEMI (2008) e também do 

BNDES (2009): (i) o segmento de vestuário corresponde a mais de 85% das 

empresas de confecção; (ii) sendo ele caracterizado pelo predomínio de micro e 

pequenas empresa; (iii) pela ausência de barreiras à entrada e ao uso intensivo de 

mão de obra; (iv) enfrenta problemas, como o alto número de informalidade e baixa 

qualificação técnica e gerencial; (v) existência de dificuldades tributárias e de 

financiamento, e (vi) o envelhecimento do parque fabril. 

Percebe-se na tabela 9 que o segmento do vestuário corresponde a mais de 

90% das empresas de confecção no Polo da Moda para o ano de 2009. 
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Tabela 9 – Total de estabelecimentos por segmentação na indústria da moda no 

Polo  

ESPECIFICAÇÃO 
ANO 

2006 2009 

Tecelagem de fios de algodão 2 3 

Acabamento em fios, tecidos e artefatos têxteis 8 11 

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14 18 

Fabricação de artefatos de tapeçaria 1 1 

Fabricação de artefatos de cordoaria 1 1 

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente 

6 7 

Confeção de roupas íntimas 54 86 

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas 251 274 

Confecção de roupas profissionais 1 1 

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para 
segurança e proteção 

9 10 

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em 
malharia e tricotagens, exceto meias 

3 3 

Total Polo da Moda 350 415 

Minas Gerais 7.653 8.270 

Brasil 54.890 61.996 

Fonte: Adaptado de IEL (2010), dados do CAGED – MTE. 

Nota: São considerados apenas os estabelecimentos classificados como indústria têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos pelo CAGED – MTE. 

 

Além disso, conforme relatado pelo IEL (2010), há certa predominância das 

microempresas (até 19 funcionários): cerca de 75% da totalidade das empresas 

estabelecidas no polo, em 2009, faziam parte dessa classificação. 

A inexistência de barreiras de entradas, aliada ao grande número de 

empresas informais, são desafios para o polo. Segundo o SMDE de Muriaé, o 

número de empresas poderia dobrar caso conseguissem formalizar todas as 

empresas (Entrev_BOTARO, 2015).  

Outro fator que atrapalha o seu fortalecimento é a baixa qualificação dos 

funcionários, em nível operacional ou mesmo em nível de gestão. O gráfico 7 revela 

que, em 2009, apenas 1,92% dos funcionários das empresas tinham formação de 

nível superior e mais de 50% deles sequer tinham começado a cursar o ensino 

médio. 
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Gráfico 7 – Grau de escolaridade dos funcionários do polo 

Fonte: IEL (2010). 

 

 

Gráfico 8 – Realização de capacitação por parte dos funcionários do polo 

Fonte: IEL (2010). 

 

Além do baixo grau de educação formal, as qualificações em serviço também 

são muito pequenas. Somente um em cada três funcionários do polo afirmou ter 

passado por alguma capacitação, como observado no gráfico 8 (IEL,2010). 

 

Outro fato relativo à capacitação, conforme o gráfico 9, é o número de 

empresas que participaram de feiras durante o ano de 2009. Nota-se que grande 

parte dos empresários sequer estiveram nesses locais como visitantes. Em 
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consequência, o número de participações como expositores chega a ser ainda 

menor. 

 

 

Gráfico 9 – Participação em feiras no ano de 2009 

Fonte: IEL (2010). 

 

Sobre a questão tributária e dos financiamentos, vários entrevistados 

apontaram a diferença de alíquota do ICMS como fator que prejudica as empresas 

do setor. Isso decorre pelo fato de empresas concorrentes, a um raio de 30 

quilômetros, utilizarem outras alíquotas por estarem em outro estado. Além disso, os 

empresários comentaram sobre a dificuldade em se conseguir linhas de crédito 

devido à pequena estrutura de suas empresas. 
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Tabela 10 – Idade média das máquinas e equipamentos do polo 

SEGMENTO DE 

ATUAÇÃO 
% DE EMPRESAS 

NÚMERO DE 

MÁQUINAS 

IDADE MÉDIA (em 

anos) 

Tecilagem 0,99% 5 12,5 

Malharia (tecido) 0,50% 4 2 

Malharia (roupa de 

linhas 
0,50% 9 5 

Tinturaria 0,50% 3 4 

Estamparia 4,95% 62 3,8 

Criação e Modelagem 3,96% 15 5 

Corte 84,65% 355 4,86 

Costura 93,07% 3280 5,48 

Silk-screen 13,37% 188 4,09 

Bordado 25,25% 96 5,05 

Lavanderia 1,49% 11 1,67 

Passadoria 16,34% 80 3,5 

Fonte: Adaptado de IEL (2010). Dados do CAGED. 

 

Por fim, o envelhecimento do parque fabril das empresas do polo acompanha 

o ritmo do setor no Brasil. Nota-se na tabela 10 que as máquinas e os equipamentos 

do setor tem idade média próxima ao apontado pelo estudo do BNDES (2009): cinco 

anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O modelo de desenvolvimento econômico da cidade de Muriaé é baseado 

principalmente no capital endógeno, oriundo predominantemente da cadeia TC. 

Desde a sua origem, com as primeiras confecções de fundo de garagem, nota-se o 

envolvimento local na busca constante por transformação social, promovida com o 

fortalecimento da economia local. 

Nas últimas décadas, a cadeia TC alcançou uma posição de destaque na 

região. Tal característica possibilitou a criação do APL da Moda, em 2005, e a 

construção do CDmoda, em 2009. Como apontado pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, cerca de 44% do PIB de Muriaé está vinculado ao 

setor de moda e confecção. Além disso, o polo emprega diretamente cerca de 15 mil 

pessoas, o que equivale a cerca de 20% da população economicamente ativa (PEA) 

do polo (Entrev_BOTARO, 2015).  

Não se poder afirmar, no entanto, que o avanço no IDH-M dos municípios 

pertencentes ao polo (tabela 4) seja resultado exclusivo dos seus desdobramentos, 

mas é certo que a sua formalização contribuiu para tal resultado. Observa-se a 

consolidação de uma “classe média” proveniente da formalização do polo. Muriaé 

apresenta empresas ao longo de toda a cadeia de produção, o que gera efeitos 

multiplicadores de renda. Tal situação permite que haja uma grande circulação de 

dinheiro na economia local e, o mais importante, que esse volume fique na própria 

região.  

Dessa forma, a ausência da cadeia TC para esses municípios acarretaria na 

piora de diversos indicadores. Portanto, é de se esperar que, com a força que o 

setor representa para a economia local, haja uma mobilização de recursos e atores 

em sua causa. 

Dentro do polo observa-se duas situações distintas: sua estruturação e a 

participação do empresariado. Quanto à estrututração, pode-se dizer que há uma 

rede de atores locais pronta para potencializar os resultados das empresas. Ele 

concentra uma gama de ofertas de programas de capacitação, consultorias técnicas 

nas áreas de produção e gestão, além de subsídios (muitas vezes de 100%) para 

que os empresários possam participar de feiras do setor. Soma-se a isso uma 
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estrutura de apoio a partir de parcerias com as mais diversas organizações 

instaladas em Muriaé: ACIM, APDM, CONDESC, IF Sudeste MG, FIEMG, SEBRAE, 

SINDIVEST, poder público local, através da SMDE, poder legislativo, a partir das 

ações dos deputados estaduais e federais da região, dentre outros. 

No entanto, conforme demonstrado na seção 3.5, a participação do 

empresariado nessas ações é bastante pequena. Alguns dos dados levantados na 

pesquisa demonstram que ainda há um grande caminho a ser percorrido para a 

conscientização e posterior participação nas atividades desenvolvidas e apoiadas 

pelo polo, visto que, segundo o IEL (2010), até o ano de 2009, mais da metade das 

empresas não havia utilizado nenhum serviço/informação das instituições que o 

apoiam.  

Além disso, apenas um terço dos funcionários havia participado de 

capacitações, e o número de empresários que atuaram em feiras, como visitante ou 

expositor, foi baixo. Nesse sentido, a empresária Solange Adriano aponta que: 

 

A participação dos empresários é muito pequena. Eles conhecem os efeitos 
positivos que o Polo pode agragar às suas empresas, mas não se 
mobilizam. Muitos trabalham da mesma forma a anos, não acompanham as 
mudanças de mercado, e não querem essa transformação em suas 
empresas. Ás vezes, quando participamos de uma feira, sobra vagas dentro 
dos ônibus mesmo sendo uma participação totalmente subisidiada pelo 
CONDESC ou outros parceiros do polo. Podemos dizer que sempre são os 
mesmos empresários que participam, e são aqueles que acabam por 
conseguir os melhores resultados em seus ramos de atuação. Fico sem 
acreditar que a maior parte dos empresários, mesmo observando as 
melhorias nas outras empresas que participam das ações do polo, não 
buscam para suas empresas tais oportunidades (Entrev_ADRIANO, 2016). 

 

Para um polo cuja população é de cerca de 150 mil habitantes, Muriaé 

concentra diversas instituições e organizações que podem desempenhar um papel 

de fomentadoras do desenvolvimento local. O fato de ser uma região relativamente 

pequena em termos populacionais faz com que haja certa facilidade de acesso aos 

diversos atores locais. Isso permite que exista uma maior sinergia entre eles, 

propiciando, com isso, ganhos de força e atuação, o que potencializa o 

desenvolvimento local. 

O CDmoda pode ser considerado exemplo dessa situação. Ele reúne em uma 

mesma estrutura física a SMDE, o CONDESC, o SINDIVEST, além de unidades do 

Centro de Vocação Tecnológica (CVT) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
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Industrial (Senai - FIEMG). Torna-se, assim, um espaço propício para a promoção 

do desenvolvimento econômico de Muriaé e região.  

Cabe também ressaltar que durante as entrevistas foi destacado por diversos 

atores que existe um “trânsito livre”, algo do tipo “as portas estão sempre abertas” e 

também que “aqui não há formalidades, nos tratamos como membros de uma 

mesma familía”, no relacionamento entre os atores locais. Tal situação foi 

presenciada pelo pesquisador em diversos momentos. 

Contudo, o polo deve se mobilizar em duas frentes de trabalho: estreitar 

relações com os empresários, uma vez que eles estão, em sua maioria, distantes do 

polo, e diminuir o número de estabelecimentos informais, pois, segundo o SMDE de 

Muriaé, o número de empresas no polo poderia dobrar caso conseguissem resolver 

essa situação (Entrev_BOTARO, 2015). Caso essas duas ações sejam bem 

sucedidas, o Polo de Muriaé e região pode ter mais destaque e visibilidade no 

cenário nacional e internacional. 

Dentre as reividicações propostas pelos empresários do polo, destacam-se 

dois projetos. Teoricamente, o primeiro deles é mais fácil de ser executado: a 

criação de uma feira local especializada no setor. Tal movimentação tem como 

objetivo aproximar todos os envolvidos da cadeia TC, fortalecendo o polo perante 

fornecedores e aumentando a exposição das empresas diante dos grandes 

compradores. Já o segundo, depende da atuação dos deputados estaduais na 

ALMG e/ou dos deputados federais no Congresso Nacional, o que o torna um pouco 

mais complexo. Os empresários reinvidicam uma diminuição da alíquota do ICMS 

para concorrerem com empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Para isso, os deputados estaduais precisariam apresentar e aprovar um 

projeto de subsídio da alíquota do ICMS para o setor na ALMG. Outra alternativa 

viável seria os deputados federais aprovarem a unificação das alíquotas de ICMS 

para o Brasil. 

No que se refere às relações Universidade-Empresas, elas se mostraram 

quase inexistentes na cidade. Apesar de contar com um campus do IF Sudeste MG, 

ainda não há resultados concretos e estruturados dessa ação. Os IFETs, em sua 

própria concepção, objetivam fomentar a oferta formativa em benefício da 

consolidação e do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a 

partir do mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural. O primeiro passo foi dado com a oferta de cursos nas áreas de Moda, 
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Administração, Informática, Agroecologia, Eletromecânica e Eletrotécnica. No 

entanto, talvez pelo pouco tempo de atuação, o campus Muriaé ainda não tem uma 

estrutura que permita promover relações U-E. Assim, cabe ele se aproximar dos 

demais campi do IF Sudeste MG, que já possuem know-how nessa área, para que, 

a partir da troca de experiências, comece a se desenvolver nesse sentido. 

Por se tratar de uma indústria intensiva em mão de obra e cuja produção tem 

um baixo valor agregado, cabe ao Instituto viabilizar interações que promovam a 

capacitação e a inserção de novos profissionais de design e marketing 

(responsáveis pela maior parcela do valor agregado dos produtos), novas 

tecnologias e a melhoria contínua dos processos de gestão. Dessa forma, a maior 

profissionalização tanto dos empresários quanto dos empregados pode fazer com 

que as empresas do Polo alcançem melhores resultados, além da possibilidade de 

competir no mercado através da diferenciação e atuação em nichos específicos. 

Já ao poder público local cabe a avaliação se as diversas ações de apoio ao 

Polo da Moda podem criar certas barreiras a novas vocações econômicas para a 

cidade. Como apontado pelo estudo do IEMI, o setor de confecções é marcado pela 

inexistência de obstáculos para novos concorrentes, visto o uso intensivo de mão de 

obra de baixa qualificação. Dessa forma, o poder público local deve considerar a 

possibilidade de uma eventual fuga de capital para outras regiões e o que tal 

situação representaria economicamente para a cidade.  

Uma forma de preservar a economia de Muriaé seria considerar a 

diversificação de suas bases econômicas, o que vem sendo executado pelo 

CONDESC que, além de apoiar o Polo da Moda, busca a promoção de outros 

setores econômicos. Nas entrevistas realizadas, ganhou destaque a possibilidade 

latente de Muriaé explorar de forma mais profissionalizada os setores de piscicultura 

ornamental e do turismo, além das atuais transformações nas áreas de educação e 

saúde. 

Como relatado pelo gerente do SEBRAE, as cidades no entorno de Muriaé já 

produzem cerca de 60% da produção nacional de peixes ornamentais. Porém, o 

ganho do produtor ainda é muito pequeno devido aos inúmeros intermediários 

existentes até se chegar à exportação. Por isso, defende-se a criação de uma 

estrutura de fomento, desde a profissionalização dos produtores a estruturas que 

permitam eliminar tais intermediários, fazendo com que o valor agregado 

proveniente dessas operações fique nos próprios municípios produtores. 
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No que se refere ao turismo, Muriaé começa a se destacar com o turismo ao 

ar livre48, devido às suas belezas naturais, como cachoeiras, trilhas, picos, e a 

criação do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, parte do Circuito Turístico da 

Serra do Brigadeiro, composto por 11 municípios49, tendo como sede a cidade de 

Muriaé. 

Nos últimos 15 anos, Muriaé também passou por uma transformação na 

educação, com a oferta cada vez mais crescente de novos cursos superiores. 

Atualmente, são cerca de 20 nas mais diversas áreas, com destaque para o de 

Design de Moda no IF Sudeste MG e Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia 

e Fisioterapia na FAMINAS. 

Por sua vez, a área de saúde da cidade se notabilizou a partir de 2002 com a 

criação do Hospital do Câncer da FCV. A construção de um centro de excelência no 

diagnóstico e tratamento da doença modernizou todo o setor de saúde na cidade. 

Por isso, Muriaé passou a contar com especialidades médicas e serviços 

médico/hospitalares antes restritos a centros urbanos maiores, como Juiz de Fora e 

Rio de Janeiro. 

Diante da expansão dos setores da educação e saúde, o município reafirmou 

sua posição como polo da região. Nota-se um crescente fluxo de pessoas vindas de 

cidades vizinhas na busca por serviços educacionais e de saúde, além do comércio 

em geral. Tal fator proporciona à cidade uma oportunidade para explorar alguns 

outros setores, como a construção civil, o imobiliário e serviços de transportes e 

financeiros. 

Com relação à atuação do governo estadual no processo de desenvolvimento 

local de Muriaé, não foi encontrada nenhuma ação específica da SEDRU tanto na 

cidade quanto na ZMM como um todo. Além disso, os atores locais entrevistados, 

quando questionados sobre a realização de parcerias, não indicaram a SEDRU 

como resposta, revelando não existir ou serem muitos frágeis os laços do órgão com 

a cidade. 

Já a atuação dos deputados entrevistados foram elogiadas por diversos 

outros atores locais. Ressalta-se o fato de que os deputados, mesmo tendo posições 

                                                 
48 Informações a respeito das opções de turismo em Muriaé e cidades vizinhas podem ser 
encontradas em <http://www.muriae.tur.br>. 
 
49 O Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro é composto pelos seguintes municípios: Antônio Prado 
de Minas, Divino, Ervália, Eugenópolis, Fervedouro, Muriaé, Miradouro, Patrocínio do Muriaé, Pedra 
Bonita, Rosário da Limeira e Vieiras. 
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partidárias distintas, buscam unir esforços entre si, em prol do desenvolvimento de 

Muriaé. 

Por fim, percebe-se a existência de uma grande disposição dos atores locais 

e estrutura por parte de diversas organizações e entidades com o intuito de 

desenvolver a cidade, possibilitando melhorias na qualidade de vida. Contudo, os 

atores precisam atingir um maior número de empresários e aumentar a sua 

abrangência de atuação, com o objetivo de que os recursos colocados à disposição 

(financeiros, de capital intelectual ou de capitais intangíveis, como destacado por 

Boisier) sejam aproveitados em sua plenitude e magnitude. 

Em suma, existe uma latente oferta de oportunidades promovida por diversas 

organizações, uma demanda fraca por parte dos empresários que não se envolvem, 

e que precisa ser estimulada e, em certos momentos, um distanciamento entre os 

atores locais, o que revela que não há (ainda) uma integração contínua entre eles. 

Percebe-se, assim, que o município carece de algo que faça com que todas essas 

forças convirjam para o mesmo ponto. Dessa forma, cabe à sociedade civil 

organizada buscar a cooperação entre os atores, para que eles consigam dar uma 

resposta adequada às necessidades e aos problemas existentes na economia local. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de Entrevista com o pesquisador da história de Muriaé 

                                                                                                                

                                                                                                                         

                      

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Historiador de Muriaé 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

 

Breve resumo de trajetória profissional e acadêmica 

 

1. Na sua visão de pesquisador da história de Muriaé, quais foram os principais 

momentos econômicos que proporcionaram desenvolvimento para a cidade? 

2. Descreva as características de cada um desses momentos. 

3. Na sua opinião, a região de Muriaé passa atualmente por um processo de 

declínio econômico? 

4. Na sua percepção, quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem 

ser exploradas? 

5. Na sua percepção, qual a importância dos atores locais no desenvolvimento 

local de Muriaé? Como acontece esse processo de participação? 

6. Quais as perspectivas/tendências para a economia de Muriaé? 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Muriaé - SMDE 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

Breve resumo de trajetória profissional e acadêmica 

 

1. Qual é a missão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

(SMDE)? 

2. Quais são as principais características econômicas e sociais de Muriaé? 

3. Qual a sua opinião e concordância com as afirmativas abaixo: 

“A região de Muriaé já foi uma referência econômica estadual, principalmente pelo 

café e, em menor escala, pela bacia leiteira.” 

“A região de Muriaé passa atualmente por um processo de declínio econômico.” 

4. Nos últimos anos quais setores da economia de Muriaé tem apresentado 

maior crescimento/ destaque e quais setores têm apresentado declínio econômico? 

5. Na sua percepção, quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem 

ser exploradas (existentes e potenciais atividades)? 

6. Quais as estratégias/ ações que o município e, especificamente, a SMDE tem 

utilizado para estimular o desenvolvimento local? Já existem resultados dessas 

ações? 

7. Existe planejamento/ ações da SMDE para a atração de empresas ligadas 

àtecnologia e/ ou estímulo às atividades de inovação nas empresas estabelecidas 

na região? 

8. Qual é a relação entre a SMDE e o Polo da Moda? 
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9. A SMDE se articula com outras instituições, como SEBRAE, FIEMG ou 

CONDESC, visando estimular  o desenvolvimento  local? 

10.  A SMDE tem alguma ação com o IF Sudeste MG para estimular o 

desenvolvimento tecnológico e/ ou local? Há alguma perspectiva de realização de 

parcerias? 

11.  Qual é a importância dos atores locais no desenvolvimento local de Muriaé? 

Como acontece esse processo de participação? 

12. Qual a dependência de Muriaé em relação aos níveis federal e estadual para 

planejar e implementar políticas públicas de desenvolvimento local (capacidade, 

recursos etc...)? 

13. O senhor conheceu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de 

Minas Gerais - CIZMCVMG? Se sim, qual é a sua avaliação do projeto? 

14. Algum outro aspecto relevante sobre o desenvolvimento econômico de Muriaé 

não foi abordado? Qual? 

15. Quais são as  perspectivas/ tendências para a economia de Muriaé? 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista com deputados dstaduais e federais  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Deputados Estaduais e Federais 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

Breve resumo de trajetória profissional, política, acadêmica etc  e vínculo com 

Muriaé 

 

1. Quais são as principais características econômicas e sociais de Muriaé? 

2. Qual a sua opinião e concordância com referência às afirmativas abaixo: 

“A região de Muriaé já foi uma referência econômica estadual, principalmente pelo 

café e, em menor escala, pela bacia leiteira.” 

“A região de Muriaé passa atualmente por um processo de declínio econômico.” 

3. Nos últimos anos, quais setores da economia de Muriaé têm apresentado 

maior crescimento/ destaque e quais setores têm apresentado declínio econômico? 

4. Quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem ser exploradas 

(existentes e potenciais atividades)? 

5. Quais as estratégias/ ações que o senhor (por meio da ALMG ou Câmara dos 

Deputados) tem utilizado para estimular o desenvolvimento local? Já existem 

resultados dessas ações? (Políticas públicas existentes no âmbito de sua atuação 

(estadual / federal) que podem contribuir para o desenvolvimento local de Muriaé? 

Já existem resultados delas? O que falta para que o município tenha acesso a elas? 

6. Como o senhor classifica o Polo da Moda de Muriaé? 

7. Na sua percepção, qual é a importância dos atores/ lideranças e instituições 

locais no desenvolvimento de Muriaé? Como acontece esse processo de 

participação? 
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8. Qual a dependência de Muriaé em relação aos níveis federal e estadual para 

planejar e implementar políticas públicas de desenvolvimento local (capacidade, 

recursos etc...)? 

9. Como o senhor avalia o papel dos Consórcios Regionais para estimular o 

desenvolvimento econômico local? 

10. O senhor conheceu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de 

Minas Gerais - CIZMCVMG? Se sim, qual é a sua avaliação do projeto? 

11. Algum outro aspecto relevante sobre o desenvolvimento econômico de Muriaé 

não foi abordado? Qual? 

12. Quais são as perspectivas/ tendências para a economia de Muriaé? 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista com a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana do Estado de 

Minas Gerais – SEDRU-MG  

                                                                                                                    

                                                                                                                         

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão 

Metropolitana 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

 

Breve resumo de trajetória profissional, política e acadêmica 

  

1. Qual é a missão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 

Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU)?  

2. A SEDRU se articula com outras instituições, como Sebrae, FIEMG, visando 

estimular  o desenvolvimento  local / regional? A SEDRU se articula com 

universidades para desenvolver projetos, pesquisas etc.? 

3. Qual é a interação da SEDRU nos níveis federal e municipal para planejar e 

implementar políticas públicas de desenvolvimento local (recursos financeiros, 

capacidade técnica, mobilização política etc.)? 

4. Quais são as principais características econômicas e sociais da Zona da Mata 

em especial Muriaé?  

5. A região de Muriaé já foi um referência econômica estadual, principalmente 

pelo café. O senhor considera que a região passa atualmente por um processo de 

declínio? Por quê? 

6. Quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem ser exploradas 

(existentes e potenciais atividades)? 
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7. Quais as estratégias/ ações que o estado e, especificamente a SEDRU, tem 

utilizado para estimular o desenvolvimento da Zona da Mata e/ou Muriaé? Já 

existem resultados desaas ações?  

8. Existe planejamento/ ações da SEDRU para a atração de empresas ligadas à 

tecnologia e/ ou estímulo às atividades de inovação nas empresas já estabelecidas 

na região?  

9. Atores/ lideranças e instituições da região de Muriaé interagem com a 

SEDRU? Como acontece esse processo de interação? 

10. Como é percebida a questão dos polos na SEDRU? Existem ações de 

incentivo ao desenvolvimento deles? Alguma ação no Polo da Moda de Muriaé? 

11. O senhor conheceu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de 

Minas Gerais - CIZMCVMG? Se sim, qual é a sua avaliação do projeto? 

12. Quais são as perspectivas econômicas da SEDRU para Muriaé? Qual o futuro 

da economia local/ regional? 
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Apêndice E – Roteiro de entrevista com lideranças empresariais 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Empresas 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

Breve Resumo de trajetória profissional e acadêmica 

 

1. Descreva a atuação da sua empresa/organização. 

2. Quais são as principais características econômicas e sociais de Muriaé? 

3. Quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem ser exploradas? 

4. Quais as estratégias/ ações a sua organização tem utilizado para estimular o 

desenvolvimento local? Já existem resultados dessas ações? 

5. A sua organização tem alguma ação com o IF Sudeste MG ou com outras 

organizações para estimular o desenvolvimento tecnológico e/ ou local? Há alguma 

perspectiva de realização de parcerias? 

6. Qual a importância dos atores locais no desenvolvimento de Muriaé? Como 

ocorre  esse processo de participação? 

7. Quais as ações podem ser empreendidas pelo poder público local para 

estimular o desenvolvimento econômico local? 

8. Qual é a relação da sua organização com o Polo da Moda? 

9. O senhor conheceu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de 

Minas Gerais - CIZMCVMG? Se sim, qual é a sua avaliação do projeto? 

10. Analise o passado e presente de Muriaé, pensando, principalmente, nas 

potencialidades econômicas da cidade. 



121 

 

Apêndice F – Roteiro de entrevista com organizações de Muriaé 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Organizações 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

 

Breve resumo de trajetória profissional e acadêmica 

1. Qual é a missão da sua organização? 

2. Quais são as principais características econômicas e sociais de Muriaé? 

3. Qual é a situação econômica atual de Muriaé perante os outros municípios da 

Zona da Mata Mineira? 

4. Quais são as vocações econômicas de Muriaé que devem ser exploradas? 

5. Quais as estratégias/ ações a sua organização tem utilizado para estimular o 

desenvolvimento local? Já existem resultados dessas ações? 

6. A sua organização tem alguma ação com o IF Sudeste MG ou com outra 

organização para estimular o desenvolvimento tecnológico e/ ou local? Há alguma 

perspectiva de realização de parcerias? 

7. Qual é a relação da sua organização com o Polo da Moda? 

8. Qual é a importância dos atores locais no desenvolvimento de Muriaé? Como 

ocorre esse processo de participação? 

9. O senhor conheceu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata e Campo das Vertentes de 

Minas Gerais - CIZMCVMG? Se sim, qual é a sua avaliação do projeto? 

10. Analise o passado e presente de Muriaé, pensando, principalmente, nas 

potencialidades econômicas da cidade. 
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Apêndice G – Roteiro de entrevista com o corpo diretivo do IF Sudeste MG 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                     

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

IF Sudeste MG 

  

Pesquisador: Raphael Marinho      Entrevistado:  .........            Data: xx/ xx / xxxx 

 

Breve resumo de trajetória profissional e acadêmica 

 

1. Qual é a missão do seu cargo dentro do IF Sudeste MG? 

2. Comente sobre sua experiência no comando do IF Sudeste MG. Que projetos 

têm relação com o papel do Instituto dentro da sociedade, principalmente o 

relacionamento com empresas, e que resultados alcançou?  

3. Na sua gestão à frente do cargo (de Reitor, Pró-Reitor, Diretor Geral), o senhor 

teve alguma experiência em que o Instituto coordenou ações de desenvolvimento 

regional? O Instituto pode desempenhar um papel de organizador do 

desenvolvimento regional, trazendo a comunidade empresarial local, a 

municipalidade e os poderes públicos para formular uma estratégia de 

desenvolvimento regional?  

4. Para um polo universitário regional, quais são as estratégias de aproximação com 

a comunidade empresarial que o senhor considera mais adequadas? 

5. Na sua concepção, qual é o papel do IFET dentro da sociedade em que está 

inserida: Ensino – Pesquisa – Extensão? O que o senhor entende por relação 

Universidade-Empresa? 

6. Destaque os facilitadores e as barreiras em sua experiência na relação U-E 

(questões administrativas, políticas e ideológicas). 

7. Qual é a importância dos atores locais no desenvolvimento da cidade? 
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8. A (Reitoria, Campus Muriaé) se articula com outras instituições, como SEBRAE, 

FIEMG ou CONDESC, visando estimular o desenvolvimento local? 

9. O IF Sudeste MG tem alguma ação com empresas para estimular o 

desenvolvimento tecnológico e/ ou local? Há alguma perspectiva de realização de 

parcerias? 

 


