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RESUMO 

 

A instalação de grandes empreendimentos industriais, como no caso de Complexos 

Industriais, de um modo geral, mostra-se como propulsores do desenvolvimento 

socioeconômico das regiões receptoras, uma vez que emprega substancial parcela de 

mão de obra, funcionando como fonte de renda para a comunidade local, tanto para os 

cidadãos, comerciantes locais, quanto para a administração pública. Considerando a 

cidade de São João da Barra, na qual pertence a região Norte Fluminense, tem-se o 

Complexo Industrial e Portuário do Açu cuja instalação iniciou-se em 2007. Então, o 

que se questionou nesse trabalho foi qual, na percepção dos principais atores locais - 

munícipes, comerciantes locais e gestor público, a contribuição do Complexo Industrial 

e Portuário do Açu no desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da Barra 

no sentido de averiguar se estes superem os malefícios gerados. Assim, o objetivo geral 

da presente pesquisa foi analisar as principais transformações socioeconômicas na 

cidade de São João da Barra promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

na percepção dos principais atores locais. Sendo que para a realização deste trabalho, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica para atender aos objetivos propostos que são a 

apresentação do histórico e a comparação do referido Complexo Industrial com demais 

empreendimentos de infraestrutura localizados no Brasil no que se refere à percepção 

das transformações socioeconômicas nas respectivas áreas onde foram instalados; e, 

utilizou-se também de pesquisa exploratória de modo a obter informações acerca das 

transformações socioeconômicas provenientes do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu na percepção dos principais atores locais de São João da Barra por meio de 

aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado. A partir dos resultados obtidos, 

concluiu-se que, de maneira geral, os munícipes possuíram uma percepção otimista no 

que se refere ao aumento do emprego, melhorias na educação, saúde, segurança, 

infraestrutura e renda. A percepção dos comerciantes locais, no geral, também se 

mostrou otimista com relação ao aumento do emprego, melhora na educação, segurança, 

renda e infraestrutura, mas se mostrou pessimista no que se refere à melhoria na saúde. 

Enquanto a percepção do gestor público foi de que houve aumento do emprego, 

melhoria na educação, saúde, infraestrutura, renda e segurança, decorrentes da 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

 

Palavras-Chave: Complexo Industrial e Portuário do Açu; transformações 

socioeconômicas; percepção; e principais atores locais de São João 

da Barra. 
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ABSTRACT 

 

The installation of the biggest industrial enterprises, as the case of Industrias 

Complexes, in general, show themselves as thrusters of economic development of the 

receptor regions as it employs a substantial portion of the workforce, functioning as 

source of income for the local community, for citizens, local traders and the public 

administration. Considering the city of São João da Barra, that is located in the region of 

the northern fluminense, it already had the Industrial and Port Complex of Açu whose 

intallation started in 2007. So the search was for, in the perception of the main lead 

locals – municipalities, local traders and public manager, the contribution of the 

Industrial and Port Complex of Açu in the socioeconomic developmento of the city of 

São João da Barra in order to ascertain if they outweigh the harms generated. Thus, the 

general objective of this study was to analyze the main socioeconomic transformations 

in the city of São João da Barra promoted by the Industrial and Port Complex of Açu, in 

the perception of the main local actors. To carry out this work, used the bibliographic 

research to meet the proposed objectives that are a presentation of the history and 

comparison of the referred Industrial Complex with other infrastructure projects 

unavailable in Brazil related to the perception of socioeconomic transformations in the 

areas where they were installed; and also used exploratory research to obtain 

information about the socioeconomic transformations applied by Industrial and Port 

Complex of Açu in the perception of the main local actors of São João da Barra through 

the application of a semi-structured interview script. From the results obtained, it was 

concluded that, in general, the municipalities had an optimistic perception regarding the 

increase of employment, improvements in education, health, security, infrastructure and 

income. The perception of local traders, in general, was also optimistic about increased 

employment, improved education, security, income and infrastructure, but was 

pessimistic about improving health. While the perception of the public manager was 

that there was increased employment, improved education, health, infrastructure, 

income and security, resulting from the installation of the Industrial and Port Complex 

of Açu. 

 

 

Keywords: Industrial and Port Complex of Açu; socioeconomic transformations; 

perception; and main local actors of São João da Barra. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

  

A construção de grandes empreendimentos do setor industrial, geralmente, se 

configura por ser um canal de alavancagem do processo de desenvolvimento econômico da 

região receptora, promovendo impactos diretos e indiretos ligados à sua implantação. Como 

exemplo de empreendimento industrial, pode-se destacar atividades que são ligadas aos 

portos. De acordo com Coutinho (2009), estas atividades promovem o desenvolvimento da 

região devido ao fato de a atividade portuária criar uma demanda por infraestrutura de 

transporte, habitação, comércio e lazer, promovendo, assim, o desenvolvimento em cadeia por 

toda a região. Entretanto, tal desenvolvimento é passível de ser questionado, já que os 

impactos promovidos pelos portos, por exemplo, podem ser tanto positivos como negativos.  

Coutinho (2009) salienta também que na escala local, ou âmbito local, o 

desenvolvimento promovido pela atividade portuária relaciona-se com a renda gerada pelas 

atividades ligadas diretamente ao porto, podendo ser divididas em duas fases distintas: 

implantação da infraestrutura portuária (construção das obras de abrigo, dragagens, 

instalações de atracação, instalações de estocagem, acessos terrestres e marítimos, etc.) e 

operação portuária (movimentação, estocagem, controle, processamento e liberação da carga 

junto aos órgãos aduaneiros; fiscalização sanitária; abastecimento, e reparos das embarcações; 

transporte de apoio, rebocadores, etc.). Ainda segundo Coutinho (2009), todas estas atividades 

geram renda, impostos e empregam pessoas, proporcionando benefícios para trabalhadores, 

empresas de serviços portuários e diversos ־ hotelaria, restaurantes, etc., indústrias e governo־, 

por meio da arrecadação fiscal. 

Conforme Kappel (2005) destaca, os portos brasileiros passaram por uma 

reestruturação por meio da Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993), com o 

objetivo de tornar o escoamento da produção mais ágil e competitivo diante do mercado 

internacional, já que os custos operacionais internos são, geralmente maiores do que os do 

exterior. Kappel (2005) aponta também que, por meio desta Lei, quase todos os serviços e 

estruturas que eram operados pelo governo (federal, estadual ou municipal) foram 

privatizados por meio de contratos ou arrendamentos, ficando a cargo do governo somente a 

administração em si e o papel de Autoridade Portuária.  

De acordo com dados do anuário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTQ, s.d), o total de movimentação de cargas do Brasil, no ano de 2017, foi de 

aproximadamente 1.088 milhões de toneladas. Deste total, cerca de 519 milhões de toneladas 
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correspondeu à movimentação de cargas da região Sudeste (sendo que aproximadamente 

66,8% deste total se referiu à participação dos portos privados, enquanto que cerca de 33,2% 

se referiu à participação dos portos públicos).  

Ainda, em relação ao ano de 2017, considerando a movimentação de carga dos portos 

públicos na região Sudeste, conforme os dados do anuário da ANTQ (s.d), tem-se que o porto 

de Santos ocupava a primeira posição, movimentando cerca de 107 milhões de toneladas 

(aproximadamente 20,5%); o segundo lugar foi do porto de Itaguaí responsável por 

movimentar cerca de 53 milhões de toneladas  (aproximadamente 10,2 %); o Porto de Vitória 

ocupou o terceiro lugar, movimentando cerca de sete milhões (aproximadamente 1,3%); o 

quarto lugar foi do porto do Rio de Janeiro responsável por movimentar cerca de cinco 

milhões de toneladas (aproximadamente 1,0%); enquanto que a quinta posição foi do Porto de 

São Sebastião, movimentando cerca de  um milhão de toneladas (aproximadamente 0,1%).  

No que se refere à movimentação de cargas dos portos privados da região Sudeste 

também no ano de 2017, os dados do anuário da ANTQ (s.d) mostraram que o Terminal de 

Tubarão ocupava a primeira posição, movimentando cerca de 109 milhões de toneladas 

(aproximadamente, 21% do total de movimentação de carga dos portos privados da região 

Sudeste); em segundo lugar, tinha-se o Terminal Aquaviário de São Sebastião (Almirante 

Barroso) que movimentou em torno de 49 milhões de cargas (aproximadamente 9,5%); o 

Terminal da Ilha Guaíba ocupou o terceiro lugar, movimentando cerca de 44 milhões de 

toneladas (cerca de 8,4%); a quarta posição ficou com o Terminal Aquaviário de Angra dos 

Reis com cerca de 42 milhões de toneladas de cargas movimentadas (aproximadamente 

8,1%); a quinta posição foi ocupada pelo Porto do Açu – Terminal de minério que 

movimentou cerca de 16 milhões de toneladas (aproximadamente 3,1%); a sexta posição foi 

Terminal da praia Mole e Terminal Aquaviário da Ilha d’Água onde cada um movimentou 

cerca de 13 milhões de toneladas (aproximadamente 2,5% cada um); na sétima posição tinha-

se o Porto Sudeste do Brasil e Portocel ־Terminal Especializado de Barra do Riacho־onde 

cada um movimentou nove milhões de toneladas (aproximadamente 1,8%).  

Ainda considerando os dados do anuário da ANTQ (s.d) referentes à movimentação de 

cargas dos portos privados da região Sudeste, no ano de 2017, destaca que o DP World Santos 

e o Terminal Marítimo Alfandegário Privativo de Uso Misto de Praia Mole ocuparam a oitava 

posição, movimentando cerca de oito milhões de toneladas (aproximadamente 1,5%); a nona 

posição se referiu ao Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita ־ Tiplam־ que 

movimentou cerca de sete milhões de toneladas (aproximadamente 1,4%); o décimo lugar foi 

do Ternium Br que também movimentou cerca de sete milhões de toneladas 
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(aproximadamente 1,3%); a décima primeira posição foi do Porto do Açu - Terminal 

multicargas, movimentando cerca de quatro milhões de toneladas (aproximadamente 0,8%); o 

Terminal Sucocitrico Cutale ocupou a décima segunda posição, movimentando cerca de dois 

milhões de toneladas (aproximadamente 0,8%);  enquanto que a décima terceira posição foi 

do Terminal Aquaviário do Norte Capixaba, Terminal Marítimo Dow, Terminal Marítimo 

Ponta Ubu, Terminal de Barcaças Oceânicas, Terminal Marítimo Privativo de Cubatão, Ldc 

Pederneiras, Cosan Lubrificantes e Especialidades e Terminal Ccpn, que movimentaram, cada 

um, cerca de um milhão de toneladas (aproximadamente 0,1%). 

No que tange somente à região Norte Fluminense, pertencente ao estado do Rio de 

Janeiro, ressalta-se que esta abriga o Complexo Industrial e Portuário do Açu (CIPA), cuja 

obra iniciou no ano de 2007. Para Junior, Faria e Carvalho (2011), um aspecto importante na 

decisão da escolha do município de São João da Barra para localização do porto do Açu se 

deu em relação à questão fundiária, pois as estruturas portuárias atuais demandam retroáreas 

extensas, o que é quase improvável de se encontrar na região Sudeste do Brasil.  

De acordo com informações da LLX1/ARCADIS TETRAPLAN (2009), o Complexo 

Industrial e Portuário do Açu se caracteriza por ser um projeto privado estruturante, de porte 

incomum, possuindo fortes efeitos multiplicadores, com recursos de cerca de 36 bilhões de 

dólares e sujeito a um ciclo longo de maturação de investimentos entre 2007 e 2025. A 

LLX/ARCADIS TETRAPLAN (2009) destaca que com as referidas características do 

empreendimento, pode-se prever mudanças de patamar na trajetória de evolução da região 

Norte Fluminense no que se refere tanto ao ambiente, como perfil de sua matriz produtiva, 

quanto ao ritmo de seu crescimento (em termos de sua riqueza e em termos de sua população). 

Porém, ressalta-se que este trabalho se propõe a analisar as transformações socioeconômicas 

ocorridas na cidade de São João da Barra, chamada de primeiro distrito, uma vez que o 

Complexo Industrial e Portuário do Açu se encontra instalado na referida cidade.   

Portanto, considerando as discussões até aqui apresentadas e dado a relevância 

econômica e social do Complexo Industrial e Portuário do Açu, na presente pesquisa, por 

meio de um roteiro de entrevista semiestruturado (Apêndice), pretendeu-se responder aos 

seguintes questionamentos: Na percepção dos principais atores locais, quais sejam: 

munícipes, comerciantes locais e gestor público, quais foram as principais transformações 

socioeconômicas observadas na cidade de São João da Barra com a implantação do Complexo 

 
1 Segundo Neves e Oliveira (2013), a LLX é a companhia de logística do Grupo EBX, sendo que a empresa foi 

responsável pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu, mas, atualmente, o referido Complexo está sob 

responsabilidade da Prumo Logística. 
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Industrial e Portuário do Açu? Ainda na percepção dos principais atores locais, observou-se 

aumento na geração de novos empregos, melhorias na renda, educação, saúde, segurança e 

infraestrutura na referida cidade com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

Por fim, espera-se que o resultado desta análise possibilite ao poder público da região 

e aos responsáveis pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu terem uma visão global da 

percepção dos principais atores locais no que tange às transformações socioeconômicas, tais 

como: emprego, renda, educação, saúde, segurança e infraestrutura. E que, a partir da presente 

pesquisa, possam orientar suas políticas públicas em prol da população e do crescimento e 

desenvolvimento da economia local. 

 

1.2 Hipótese  

 

Na percepção dos principais atores locais, a contribuição do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu no desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da Barra 

superaram os malefícios gerados, conforme aponta a teoria que trata dos efeitos de uma 

indústria motriz ou mestre. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral da presente pesquisa foi levantar e analisar se as transformações 

socioeconômicas promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu no 

desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da Barra superaram os malefícios 

gerados considerando exclusivamente a percepção dos atores locais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

De modo específico, pretendeu-se: 

 

a) Apresentar a história da construção do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 
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b) Realizar uma comparação do Complexo Industrial e Portuário do Açu com demais 

empreendimentos de infraestrutura localizados Brasil no que se refere à percepção das 

transformações socioeconômicos geradas nas respectivas áreas onde foram instalados. 

 

c) Levantar e analisar a percepção dos munícipes, comerciantes e gestor público (atores 

locais) da cidade de São João da Barra em relação à contribuição do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu no desenvolvimento socioeconômico da cidade.  

 

1.4 Metodologia 

  

No presente trabalho utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, que, de acordo com 

Fonseca (2002), é realizada por meio do levantamento de referências teóricas e empíricas que 

foram revisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas da internet, etc. Assim, a pesquisa bibliográfica se apresentou como um instrumental 

metodológico adequado para atender a dois dos objetivos específicos propostos neste trabalho 

que foram: apresentação do histórico do Complexo Industrial e Portuário do Açu; e, a 

comparação do referido Complexo Industrial com demais empreendimentos de infraestrutura 

localizados no Brasil no que tange à percepção das transformações socioeconômicas nas 

respectivas áreas onde foram instalados.  

Além disso, fez-se uso também de pesquisa exploratória, que para Gil (2008), estas 

são desenvolvidas com a finalidade de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, em 

relação a determinado fato, sendo realizado, especialmente, nos casos onde o tema escolhido 

não é muito explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis em 

relação ao mesmo. Então, a pesquisa exploratória, neste trabalho, foi utilizada para obter 

informações referentes às transformações socioeconômicas decorrentes do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu a partir da percepção dos atores locais da cidade de São João da 

Barra.  

Ademais, de acordo com Carnevalli e Miguel (2001), pode-se utilizar inúmeros 

métodos como entrevistas, questionário, observação participante, entre outros, em uma 

pesquisa exploratória. Sendo assim, para atender também ao segundo e ao terceiro objetivos 

específicos da presente pesquisa, optou-se por elaborar um roteiro de entrevista 

semiestruturado, com perguntas semiabertas, que foi e aplicado a uma amostra representativa 

da população Sanjoanense, visando obter informações quantitativas e qualitativas 

relacionadas às transformações socioeconômicas que possam ter sido promovidas pela 
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implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu na cidade de São João da Barra. Tal 

escolha foi feita devido ao fato da entrevista semiestruturada ser uma ferramenta prática, 

trazendo resultados rápidos e com baixos custos; e, também se trata de uma metodologia 

bastante eficaz na obtenção de informações para além do roteiro predefinido, e, portanto, que 

possam retratar com maior nível de fidelidade a realidade local estudada.  

Em tempo, ressalta-se que as entrevistas foram aplicadas aos munícipes, comerciantes 

locais e gestor público (principais atores locais) com o objetivo de investigar de que forma 

esses diferentes segmentos da população perceberam a questão da contribuição do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu no desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da 

Barra. Isto é, buscando entender de que forma o referido Complexo Industrial afetou a vida 

destes atores locais, investigando quais foram as principais transformações socioeconômicas 

percebidas pelos mesmos. 

Diante disso, pode-se dizer então, que, de modo geral, o método de pesquisa que foi 

adotado foi o estudo de caso, onde Andrade et al. (2017) aponta que uma investigação se 

caracteriza como um estudo de caso quando há necessidade de compreender fenômenos 

sociais complexos dos acontecimentos da vida real, fazendo uso de uma lógica protocolar de 

planejamento, coleta e análise de dados. Assim sendo, segundo Andrade et al. (2017), a 

escolha por este método torna-se viável quando o pesquisador tenciona responder questões 

que elucidem circunstâncias atuais de algum fenômeno social, na formulação de como ou por 

qual motivo tal fenômeno social funciona. 

Segundo Alves-Mazzotti (2006), tem-se que os exemplos mais comuns para o estudo 

de caso são os que focalizam somente uma unidade: um indivíduo, um pequeno grupo, uma 

instituição (como um hospital, uma escola), um programa (como o Bolsa Família), ou um 

evento. Entretanto, ainda segundo Alves-Mazzotti (2006), também pode-se ter estudos de 

casos múltiplos, onde diversos estudos são conduzidos simultaneamente: vários indivíduos 

(como no caso de professores alfabetizadores bem-sucedidos), várias instituições (como no 

caso de diferentes escolas que estão desenvolvendo um mesmo projeto). 

Por fim, Fonseca (2002) aponta que o estudo de caso apresenta forte tendência 

descritiva, podendo decorrer seguindo uma perspectiva interpretativa, onde procura-se 

compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou sob uma perspectiva 

pragmática, que visa apresentar uma perspectiva global, completa e coerente, do objeto 

estudado do ponto de vista do pesquisador. Considerando tais informações, pode-se dizer 

então que o presente trabalho decorreu seguindo a perspectiva interpretativa, analisando, por 

meio da entrevista semiestruturada, a percepção dos principais atores locais, aos quais neste 
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trabalho, considerou-se como sendo os munícipes, comerciantes locais e gestor público, com 

relação às transformações socioeconômicas promovidas pelo Complexo Portuário e Industrial 

do Açu na cidade de São João da Barra. 

 

1.4.1 Variáveis analisadas relacionadas às transformações socioeconômicas 

promovidas por Complexos Industriais 

 

Conforme já explicitado, grandes empreendimentos industriais, de um modo geral, são 

capazes de promover o desenvolvimento econômico da região na qual se encontra instalado, 

proporcionando transformações diretas e indiretas no que se refere à sua implantação. Nesse 

sentido, faz-se necessário analisar as transformações socioeconômicas promovidas, por 

exemplo, pelos Complexos Industriais. Destaca-se que existem várias pesquisas relacionadas 

às transformações socioeconômicas promovidas por Complexos Industriais, sendo este, 

portanto, um tema bastante estudado. Observou-se que o ponto em comum entre estas 

pesquisas é o fato de trabalharem com a percepção, utilizando-se de questionários de 

pesquisa, roteiros de entrevistas etc. para realizarem o levantamento das informações 

relacionadas às transformações socioeconômicas na percepção dos atores locais. 

Como exemplo de pesquisas relacionadas às transformações socioeconômicas de 

Complexos Industriais, tem-se a de Alves e Bezerra (2015) que realizaram a aplicação do 

questionário de pesquisa, com o objetivo de verificar de que forma os jovens residentes do 

Distrito do Pecém, situado na região Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará, com 

idade entre 18  e  29  anos, avaliavam  as  mudanças  proporcionadas  no  local, perspectivas, 

nível  de  satisfação  no  que  se refere  aos  postos  de  trabalho  criados  no Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (CIPP),  bem como  a  solução  das  necessidades  resultantes 

do aumento da quantidade de residentes, e as políticas públicas de emprego, formação  

profissional,  saúde,  segurança,  infraestrutura  e  lazer. Com esta pesquisa, Alves e Bezerra 

(2015) constataram que as pessoas estavam satisfeitas com a presença do CIPP, com a 

infraestrutura do Distrito relacionadas à segurança, saúde, e insatisfeitas no que se refere à 

inserção no mercado de trabalho local, inclusive, houve substanciais reclamações em relação 

à ausência de cursos profissionalizantes. 

Existem também pesquisas referentes às transformações socioeconômicas 

proporcionados pelo próprio Complexo Industrial e Portuário do Açu, como exemplo tem-se 

o estudo realizado por  Kury, Rezende e Pedlowski (2010) que analisaram as transformações 

socioeconômicas na época em que estavam ocorrendo a implantação do Complexo Portuário e 
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Industrial do Açu, tendo como objetivo identificar o nível de conhecimento da população 

acerca dos possíveis impactos socioeconômicos, positivos e negativos, que o referido 

Complexo Industrial proporcionaria à região de entorno e aos demais municípios localizados 

sob sua influência. Para tanto, Kury, Rezende e Pedlowski (2010) realizaram levantamento 

bibliográfico e aplicação de questionários para a população local. Assim, os dados foram 

coletados utilizando uma amostra de 100 habitantes escolhidos aleatoriamente em duas 

localidades do município de São João da Barra: na Praia do Açu e no centro do município de 

São João da Barra.  

De acordo com Kury, Rezende e Pedlowski (2010), o questionário de pesquisa 

abrangeu perguntas referentes ao processo de desenvolvimento proporcionado pelo Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, relação entre os benefícios econômicos e os impactos 

ambientais, dano ambiental mais observado no local de residência, impactos positivos no 

local de residência, necessidade de profissionalização e seus impactos sobre o emprego no 

referido Complexo Industrial. Sendo assim, os resultados encontrados por Kury, Rezende e 

Pedlowski (2010) apontaram que a comunidade local possuía baixo nível de escolaridade e 

renda, elevado índice de desemprego formal, e, apesar de reconhecerem os impactos que 

seriam causados com a instalação do referido Complexo Industrial, os mesmos deram 

prioridade às possíveis transformações socioeconômicas em detrimento às possíveis 

transformações negativas de natureza ambiental. 

Palma et al. (2018) também realizaram um estudo de transformações socioeconômicas 

promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu, e tiveram como objetivo levantar 

informações acerca da percepção da população de São João da Barra quanto à satisfação com 

o município e expectativas relacionadas ao referido Complexo Industrial, comparando os 

períodos pré-operacionais, ano 2012, e pós-operacionais, ano 2015. Para isso, Palma et al. 

(2018) utilizaram um questionário de pesquisa que continha perguntas referentes a algumas 

variáveis, como: emprego, segurança, trânsito, educação, saúde, comércio, meio ambiente, 

preço de produtos/serviços, agricultura, disponibilidade de água e saneamento, 

disponibilidade de energia, esportes, disponibilidade e velocidade do sinal de operadoras de 

celular e internet. Ressalta-se que os resultados encontrados por Palma et al. (2018) apontam 

que após a implantação do referido Complexo Industrial, o nível de satisfação da população 

de São João da Barra em relação ao município caiu e as expectativas relacionadas à melhoria 

não foram atendidas. 

Em tempo, salienta-se que analisando a literatura existente, percebeu-se que a mesma 

analisa somente a percepção da população, deixando de lado outras percepções que também 
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são cruciais para fornecer informações acerca das transformações socioeconômicas do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu. Nesse sentido, destaca-se que a maior contribuição 

do presente trabalho se refere ao fato do mesmo analisar três percepções distintas, quais 

sejam: munícipes, comerciantes locais e gestor público - principais atores locais, sendo este, 

portanto, um diferencial deste trabalho.  

Dessa forma, com base na literatura e analisando as variáveis mais utilizadas pelos 

autores supracitados, definiu-se que, nesta pesquisa, seriam analisadas as seguintes variáveis: 

emprego, renda, educação, saúde, segurança e infraestrutura, com vistas a obter informações 

acerca das principais transformações socioeconômicas promovidas pelo Complexo Industrial 

e Portuário do Açu para o desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da Barra.  

 

1.4.2 Procedimentos para obtenção de dados 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a percepção dos munícipes, 

comerciantes locais e gestor público da cidade de São João da Barra no que se refere à 

contribuição do Complexo Portuário e Industrial do Açu no desenvolvimento socioeconômico 

local por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas. Então, ressalta-se que, como na 

maioria das pesquisas científicas, é quase impossível realizar uma análise de todos elementos 

que compõem a população a ser estudada; logo, foi necessário determinar uma amostra 

aleatória e que fosse representativa de tal população. 

No que tange aos munícipes da cidade de São João da Barra, de acordo com o último 

Censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2010, o município de São João da Barra possuía uma população de 32.747 mil habitantes. 

Destaca-se que deste total, em 2010, conforme os dados do IBGE divulgados nos Estudos 

Socioeconômicos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE - RJ, 

2018) a população da cidade de São João da Barra, chamada de primeiro distrito, era de 9.657 

habitantes. Logo, considerou-se como população de munícipes o número de 9.657 habitantes, 

isso porque os centros urbanos são as regiões mais ativas de uma cidade, e que, portanto, se 

observa com maior clareza a movimentação da economia. 

Dessa forma, por meio dos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE - RJ, 2018) acerca da 

população da cidade de São João da Barra, determinou-se uma amostra aleatória para a 

aplicação das entrevistas semiestruturadas para os mesmos. Para isto, uma vez que a 



21 

 

 

população é finita, utilizou-se a Equação (1) na qual se determina uma amostra (n) que se 

baseia na estimativa da proporção populacional. 

 

𝑛 =
𝑁∗ �̂�∗ �̂�∗(𝑍𝛼/2)2

�̂�∗ �̂�∗(𝑍𝛼/2)
2

+(𝑁−1)∗ 𝐸2
                                      Equação (1) 

 

em que n refere-se ao número de indivíduos presentes na amostra; N refere-se ao tamanho da 

população; 𝑍𝛼/2 é o valor crítico correspondente ao nível de confiança desejado; �̂� indica a 

proporção populacional de indivíduos relacionada ao sucesso; �̂� indica a proporção 

populacional de indivíduos relacionada ao fracasso (�̂� = 1 −  �̂�); e “E” refere-se à margem de 

erro ou erro máximo de estimativa e identifica a diferença máxima entre a proporção amostral 

e a verdadeira proporção populacional (p). 

 Assim, considerando uma população (N) de 9.657 habitantes, um nível de confiança 

(𝑍𝛼/2) de 90%, uma margem de erro (E) de 10% (este considerado usual para estudos em 

ciências sociais aplicadas, na qual a economia se insere) e admitindo  �̂� 𝑒 �̂� como 0,5, tem-se 

que a amostra (𝑛) de munícipes da cidade de São João da Barra, e que deveriam ser 

entrevistados, era de 67 indivíduos. 

 Em tempo, destaca-se que a entrevista semiestruturada que foi realizada com os 

munícipes, deveria abranger tanto homens e mulheres que possuam idade superior a 18 anos, 

isso porque, de um modo geral, nessa idade os indivíduos estão concluindo os estudos na 

educação básica e estão a caminho de ingressar em uma universidade e, portanto, buscam inserção 

social e profissional. Assim, considerando estes fatos apresentados, é possível dizer que 

indivíduos com mais de 18 anos de idade são capazes de analisar o cenário em que vivem e dessa 

forma possuir uma percepção de suas respectivas realidades. 

 No que tange à população de comerciantes locais da cidade de São João da Barra, 

buscou-se informações com a Secretaria da Fazenda de São João da Barra e obteve-se como 

resposta que a cidade possui cerca de 207 comerciantes locais formais. Para realizar o cálculo 

da amostra a ser entrevistada, uma vez que a população é finita, utilizou-se novamente a 

Equação (1) na qual determina-se uma amostra (n) que se baseia na estimativa da proporção 

populacional. Assim, considerando uma população (N) de 207 comerciantes locais, um nível 

de confiança (𝑍𝛼/2) de 90%, uma margem de erro (E) de 10% e admitindo �̂� 𝑒 �̂� como 0,5, 
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tem-se que a amostra (𝑛) de comerciantes locais, que deveriam ser entrevistados, era de 51 

comerciantes locais. 

 Após definir o tamanho da amostra de comerciantes locais, agrupou-se os dados 

populacionais relacionados aos comércios existentes em São João da Barra de acordo com o 

segmento de atividade que eles pertencem e a partir disso, efetuou-se um cálculo de 

proporcionalidade percentual equivalente à cada segmento para que fosse possível estratificar 

a amostra (n) por segmento de atividade a que tais comerciantes pertenciam conforme 

apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Amostra de comércios da cidade de São João da Barra, chamada de primeiro 

distrito, por segmentos considerando uma população de 207 comerciantes locais. 

Segmento de atividade 
População 

por segmento 
% 

Amostra (n) por 

segmento 

Administração pública 12 5,80% 3 

Comércio varejista 85 41,06% 22 

Comunicação/Entretenimento 18 8,70% 4 

Fábrica 14 6,76% 3 

Serviços em geral 46 22,22% 11 

Serviços hospitalares/odontológicos 11 5,31% 3 

Outros 21 10,15% 5 

Total 207 100% 51 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda da cidade de São João da 

Barra. 

Nota (*): Outros refere-se à atividade marítima, comércio atacadista, construção e educação/ensino. 

 

De acordo com a Tabela 1, a população de comércios na cidade de São João se 

encontra distribuída da seguinte forma: 5,80% no segmento da administração pública, 41,06% 

no comércio varejista, 8,70% no segmento de comunicação/entretenimento, 6,76% no 

segmento de fábricas, 22,22% no segmento de serviços em geral, 5,31% se encontram nas 

atividades hospitalares/odontológicos e 10,15% no segmento de outros. Com isso, 

considerando uma amostra de 51 comerciantes locais, verificou-se que deveriam ser 

entrevistados três comerciantes que atuavam no segmento de administração pública, 21 no 

segmento de comércio varejista, quatro no segmento de comunicação/entretenimento, três no 

segmento de fábrica, 11 no segmento de serviços em geral, três no segmento de serviços 

hospitalares/odontológicos e cinco no segmento de outros. 

Em tempo, ressalta-se que considerou-se como pertencente à administração pública as 

atividades de associações de defesa de direitos sociais, organizações sindicais, Correio 

Nacional e instituições de longa permanência para idosos; considerou-se como comércio 

varejista os artigos de armarinho, óticas, supermercados, restaurantes/lanchonetes, bijuterias e 
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artesanatos, entre outros; para o grupo do segmento de comunicação/entretenimento, tem-se 

as rádios, clubes sociais, esportivos e similares, produção musical entre outros. 

No segmento de fábricas, considerou-se as atividades ligadas a fabricação de escovas, 

pincéis e vassouras, fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, fabricação de sucos 

concentrados de frutas, hortaliças e legumes e fabricação de produtos de padaria e confeitaria; 

já como como serviços em geral, agrupou-se os serviços de cartórios/contabilidade, agência 

de viagens, aluguel de máquinas, atividades de sonorização e iluminação, hotéis, agência de 

viagens entre outros; considerou-se como serviços hospitalares/odontológicos as atividades 

médicas ambulatoriais restritas a consultas, atividades de fisioterapia, odontológica entre 

outros.  

Ressalta-se que para o grupo pertencente à outros, considerou-se as atividades 

marítimas como no caso das atividades de agenciamento marítimo, escafandria e mergulho, 

manutenção e reparo de embarcações e estruturas flutuantes e operações de terminais; 

também considerou-se pertencente ao segmento de outros o comércio atacadista, como no 

caso de comércios com alimentos para animais, artigos de escritório e de papelaria, artigos de 

vestuário e acessório (exceto profissionais e de segurança), materiais de construção em geral, 

produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; considerou-se como pertencente ao 

segmento de outros, as atividades ligadas a educação/ensino, como no caso de ensino de 

idiomas, ensino fundamental e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 

também considerou-se pertencente ao segmento de outros as atividades de construção as 

construções de edifícios, como no caso de construção de embarcações para uso comercial e 

para usos especiais (exceto de grande porte), construção de redes de abastecimento de água, 

coleta de esgoto e construções correlatas (exceto obras de irrigação), obras de construção 

civil, entre outros. 

 No que tange à entrevista que realizada com o gestor público, ressalta-se que se 

utilizou também de um roteiro de entrevista semiestruturado, contendo perguntas semiabertas, 

visando obter informações acerca da percepção do mesmo com relação às transformações 

socioeconômicas (que, nesta pesquisa, são: emprego, renda, educação, saúde, segurança e 

infraestrutura) e desenvolvimento promovidos na cidade de São João da Barra, com a 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu na referida cidade. Em tempo, salienta-

se que o gestor público entrevistado foi o subsecretário de desenvolvimento econômico, uma 

vez que o mesmo é responsável por incentivar o desenvolvimento do município por meio de 

ações que visem consolidar as indústrias, comércios e as demais atividades econômicas locais 

existentes. Nesse sentido, pode-se dizer que o mesmo possui uma visão holística do que 
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ocorreu no município, em termos de dados relacionados às transformações socioeconômicas 

promovidas na cidade de São João da Barra, oriundas do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu.  

 

1.4.3 Procedimentos de entrevista orientada pelo questionário 

 

As entrevistas foram aplicadas no período de setembro a outubro de 2019, e, de acordo 

com as questões estabelecidas no roteiro de entrevista, possuía o objetivo de obter 

informações acerca das variáveis: i) perfil do emprego; ii) perfil da renda; iii) perfil da 

educação; iv) perfil da saúde; v) perfil da segurança; e, vi) perfil da infraestrutura. Destaca-se 

que as referidas variáveis foram escolhidas com base na literatura e analisando as variáveis 

mais utilizadas pela mesma para obter informações com relação a percepção das 

transformações socioeconômicas. 

Ressalta-se que que o roteiro de entrevista semiestruturado (apêndice) consistiu de 

perguntas semiabertas, não havendo necessidade de identificação por parte dos entrevistados, 

visando capturar informações quantitativas e qualitativas relacionadas às transformações 

socioeconômicas que pudessem terem sido promovidas pela implantação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu na cidade de São João da Barra, e aplicado a uma amostra 

representativa dos principais atores locais - os munícipes, comerciantes locais e gestor 

público. 

Após a aplicação das entrevistas, realizou-se a tabulação e decodificação dos dados 

por meio do software Excel. A partir do referido software, utilizando as informações mais 

importantes que respondessem ao problema de pesquisa levantado no presente trabalho, 

apresentou-se as estatísticas descritivas, a partir de gráficos e tabelas. Em seguida, realizou-se 

as devidas interpretações e discussões das informações apresentadas nos gráficos, bem como 

das expostas nas tabelas geradas.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, discutiu-se sobre os principais autores das teorias de desenvolvimento 

regional, que são Perroux, Myrdal e Hirschmann. Em Perroux, destacou-se como o 

crescimento de um Complexo Industrial motriz afeta o crescimento de uma região; em Myrdal 

enfatizou-se a questão das transformações negativas e disparidades regionais, enquanto que 

em Hirschmann, destacou-se a importância dos investimentos públicos em regiões que estão 

em desenvolvimento, de forma que tais investimentos possam induzir a outros os 

investimentos privados, visando promover o desenvolvimento regional. 

 

2.1 Teorias do Desenvolvimento Regional  

 

Cavalcante (2008) destaca que a partir da década de 1950, começou-se a desenvolver 

teorias de Desenvolvimento Regional que passam a dar ênfase a algum tipo de mecanismo 

dinâmico de auto-reforço resultante de externalidades oriundas da aglomeração industrial. 

Pode-se dizer que os fatores aglomerativos são os que contribuem para agrupar as atividades 

produtivas em uma determinada região. Para Duarte (2015), o estudo de aglomerações possui 

uma característica voltada mais a elaborações de políticas, visto que trata de instalações 

industriais, formações de centros urbanos e suas externalidades nas demais regiões. Marini e 

Da Silva (2012) apontam que entre os autores de Teorias do Desenvolvimento Regional 

destacam-se: Perroux, Myrdal e Hirschmann, que visaram explicar os motivos da 

concentração industrial, crescimento de uma região a partir do crescimento de um Complexo 

Industrial Motriz e das disparidades regionais. 

 

2.2.1 Teoria do Desenvolvimento Regional de François Perroux 

A Teoria dos Polos de Crescimento desenvolvida por Perroux, segundo Carrière e 

Cazella (2006), aponta que o desenvolvimento não pode ser promovido por meio de 

iniciativas isoladas, mas sim por indústrias motrizes e dominantes (empresas, conjuntos 

industriais). Oliveira e Lima (2003) destacam que a inserção de uma atividade motriz, 

comumente indústria, dentro de um sistema regional proporcionará efeitos à região receptora, 

ao passo que tais efeitos vão se condensando, a atividade motriz torna-se um polo motor da 

economia da região. 
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Souza (2005) destaca que o polo de crescimento possui elevada identificação 

geográfica por ser produto das economias de aglomeração formadas pelos Complexos 

Industriais, que são regulados pelas indústrias motrizes. Ressalta-se que “uma empresa, uma 

indústria, ou uma combinação delas, é motriz quando exerce um efeito de atração sobre as 

demais unidades a ela relacionadas” (VARGAS, 1985, p. 9). Nesse sentido, Souza (2005) 

explica que, na teoria de Perroux, o Complexo Industrial seria um conjunto de atividades 

ligadas por relações de insumo-produto, formando um polo de crescimento quando liderado 

por uma ou mais indústrias motrizes e será um polo de desenvolvimento quando elevar o 

produto e o emprego e possibilitar transformações estruturais na região receptora.  

Para Cruz et al (2011), a maneira como as indústrias motrizes promovem polarização 

do crescimento se dá de quatro formas, a saber: técnica que diz respeito aos efeitos de 

encadeamento entre a indústria motriz e outras empresas; econômica que se refere à geração 

de emprego e renda proveniente da implantação da indústria motriz; psicológica que está 

associada aos investimentos decorrentes do clima de otimismo gerado pelo sucesso da 

indústria motriz;  e, geográfica que diz respeito aos impactos nos sistemas urbanos do 

desenvolvimento da cidade onde está localizada a indústria motriz.  

No que se refere às transformações estruturais proporcionadas pelo crescimento 

econômico, segundo Marchioro, Gubert e Gubert (2014), estas se mostram pelo aparecimento 

e desaparecimento de empresas, disseminação imperfeita dos fatores de produção no território 

e entre os setores e pelo crescimento desigual de regiões e setores. Portanto, conforme Cima e 

Amorim (2007) destacam, na teoria de Perroux, o crescimento não ocorre de maneira 

uniforme entre os setores da economia, mas se concentra em certos setores, principalmente 

em indústrias de crescimento específicas.  

Para Cima e Amorim (2007), tais indústrias de crescimento específicas, que seriam as 

indústrias motrizes, costumam formar aglomerações e orientar outras indústrias ligadas a elas, 

provocando efeitos de difusão em outras indústrias, o que leva ao aumento, por exemplo, do 

produto, que gera aumento do emprego e da tecnologia. Nesse sentido, se as indústrias 

situadas no Complexo Industrial e Portuário do Açu tiverem promovido os referidos efeitos 

de difusão de uma sobre as outras e se tais efeitos forem propagados na cidade de São João da 

Barra, tanto no que se refere ao aumento do produto, emprego como tecnologia, estarão 

exercendo seu papel de indústria motriz.  

Dessa forma, Carrière e Cazella (2006) destacam que um polo de crescimento 

possibilitará o desenvolvimento se, além da existência de uma unidade motriz e dominante, 

gerar efeitos propulsores. Nesse sentido, Carrière e Cazella (2006) explicam que este fato se 
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mostra substancialmente relevante, uma vez que um grande Complexo Industrial por si só não 

se mostra como uma condição suficiente para promover o desenvolvimento da região onde o 

mesmo se localiza. Para tanto, Carvalho e Chaves (2007) destacam que se faz essencial uma 

estrutura apropriada, possuindo em seu entorno um conjunto de serviços adequados 

disponíveis, como: sistemas de telecomunicação, agências governamentais, órgãos de 

assistência e assessoria, entre outros. 

 

2.2.2 Teoria do Desenvolvimento Regional de Gunnar Myrdal 

 

A colaboração de Myrdal para as teorias do desenvolvimento econômico se deu pelo 

desenvolvimento da Teoria da Causação Circular Cumulativa, evidenciando as disparidades 

regionais existentes. Segundo Madureira (2015), a referida teoria investiga as inter-relações 

dentro de um sistema social, o que quer dizer que Myrdal busca mostrar que o crescimento da 

economia em uma região cria um círculo virtuoso encorajado pelo movimento de capitais, 

migração de capital humano, elevação da taxa de natalidade, etc. Sendo que, conforme 

Madureira (2015), de modo análogo, o fechamento de empresas, por exemplo, amplia o 

desemprego, que, por sua vez, diminui a renda da região, que gera novos desempregos já que 

se tem uma queda nas demais atividades da região, levando a um círculo vicioso. Para 

Madureira (2015), se medidas exógenas não forem concretizadas, pode ocorrer perda da 

atratividade da comunidade, o que leva a uma migração dos fatores de produção visando 

novas oportunidades. 

Nesse sentido, Oliveira (2008) afirma que esses movimentos, advindos da região em 

expansão, produzem dois efeitos para o desenvolvimento das outras regiões do interior do 

país: backwash effects (efeitos regressivos), que seriam os resultados ruins que são gerados 

nas regiões menos desenvolvidas, em virtude das migrações de caráter seletivo, como no caso 

de jovens em idade ativa para o exercício do trabalho, e de melhor qualificação técnica em 

direção à região em crescimento, permanecendo no local menos desenvolvido as pessoas mais 

idosas, inativas e crianças; isto é, os indivíduos menos produtivos e que mais precisam de 

gastos públicos e assistência social; e, spread effects (efeitos propulsores), que produzem 

aspectos positivos no desenvolvimento das regiões mais atrasadas. Oliveira (2008) explica 

que entre os efeitos propulsores tem-se a redução do desemprego disfarçado, transferência do 

progresso tecnológico e elevação das transações comerciais nas regiões atrasadas, 

especialmente no que se refere à produção dos insumos, bens de consumo intermediário e 

http://ria.ufrn.br:8080/jspui/browse?type=author&value=Myrdal%2C+Gunnar
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final. Em outras palavras, insumos e produtos, das regiões periféricas, indispensáveis à 

industrialização da região central, aponta Oliveira (2008). 

Figueiredo (2006) explica que quanto maior o desenvolvimento de um país, que se 

traduz em melhores serviços de transportes, comunicação, educação, entre outros, maiores são 

os efeitos propulsores; mas, em países que estão em processo de desenvolvimento, estes 

efeitos costumam ser fracos. Para Figueiredo (2006), se o mercado operar livremente, haverá 

expansão das desigualdades regionais e surgirão outras, fazendo com que se desestimule o 

desenvolvimento econômico nessas regiões. Sendo assim, para Figueiredo (2006), esta se 

mostra como uma das causas da pobreza ser a razão da própria pobreza.  

Dessa forma, Cardoso (2012) destaca que, na visão de Myrdal, caso o processo 

cumulativo, nutrido pela causação circular, não fosse controlado, possibilitaria ampliação das 

desigualdades. Carvalho e Wanderley (2013) explicam que, na teoria de Myrdal, o círculo 

vicioso do atraso econômico e da pobreza só pode ser impedido por meio de intervenções do 

Estado que favoreçam o crescimento econômico com integração nacional. Nesse sentido, 

segundo Carvalho e Wanderley (2013), na teoria de Myrdal, a integração nacional se mostra 

como parte essencial, e sem ela, segue-se com processo de causação circular. 

 

2.2.3 Teoria do Desenvolvimento Regional de Albert Hirschman 

 

De acordo com Bianchi (2013), em seu primeiro livro, estratégia do desenvolvimento 

econômico, Hirschman apresenta o desenvolvimento como uma cadeia de desequilíbrios. 

Azzoni (1993) relata que Hirschman preocupou-se em criticar a ideia do crescimento 

equilibrado que aponta que os setores de uma economia deveriam crescer à mesma taxa para 

que houvesse o crescimento considerando o desenvolvimento como algo simultâmeo. 

Assim, conforme afirma Oliveira e Domingues (2005), para seguir com a ideia 

principal de Hirschman, de uma política deliberada de crescimento não balanceado, tem-se 

que favorecer o desenvolvimento dos setores-chave da economia, definidos a partir do 

número de encadeamentos para frente (forward effects) e para trás (backward effects), assim 

como na lucratividade inerente aos mesmos. Segundo Oliveira e Domingues (2005), ao passo 

que os encadeamentos forem realizados pelos setores-chave, o mercado reagirá ao 

desenvolvimento desequilibrado pondo em prática, espontaneamente, outros investimentos. 

Nesse sentido, Figueiredo et al. (2006) destacam que a teoria do desenvolvimento 

desequilibrado desenvolvida por Hirschman se caracteriza por dar espaço para o investimento 
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induzido atuar; com isso, economiza-se os recursos escassos e maximiza-se a capacidade do 

Estado de intervir. 

Melo e Simões (2011) ressaltam que na teoria de Hirschman há dois mecanismos de 

investimento induzido, onde ambos se complementam. Com isso, tem-se que “Um 

mecanismo se dá por meio da indução de setores-chave que complementassem a matriz 

produtiva do local. E, o outro seria o investimento do setor público em infraestrutura física 

como uma forma de atrair a atividade do setor produtivo privado” (MELO E SIMÕES, 2011, 

p. 12). Dessa forma, os autores ainda apontaram que sob a perspectiva dos teóricos do 

desenvolvimento desigual, os referidos investimentos geram condições para que os efeitos de 

transbordamento atuem, promovendo externalidades positivas na região. Portanto, tem-se que 

“os investimentos nas áreas periféricas subdesenvolvidas são fundamentais para induzir 

investimentos privados, estimular a expansão da fronteira de atuação do capital e promover o 

desenvolvimento regional” (MELO E SIMÕES, 2011, p. 12). 

Para Turra e Lima (2018), uma vez que um polo dinâmico é instalado em uma 

determinada região e o mesmo possui demanda intersetorial significativa, são produzidos dois 

tipos de efeitos espaciais: efeitos de dispersão (trickling down-effects), relacionados às 

transformações favoráveis do polo de crescimento sobre o seu entorno, e efeitos de 

polarização (polarization effects), relacionados às transformações negativas do polo sobre as 

áreas vizinhas. Turra e Lima (2018) explicam que Hirschman considera que os efeitos de 

dispersão se mostram mais relevantes do que os efeitos de polarização, originando uma 

dinâmica regional complexa, contendo uma área central e desenvolvida e regiões 

complementares.  

Seguindo esta ideia, Wiltgen (1991) destaca que os efeitos de dispersão podem ser 

traduzidos em aumento das compras e dos investimentos nas regiões em desenvolvimento, 

quando há complementaridade entre as regiões envolvidas, absorção do desemprego 

disfarçado da região atrasada, aumentando a produtividade marginal do trabalho e os níveis de 

consumo per capita da mesma. Ao passo que, de acordo com Wiltgen (1991), nos efeitos de 

polarização, ao invés de absorver o desemprego disfarçado da região atrasada, a desenvolvida 

pode retirar seus técnicos e administradores, assim como os empresários mais dinâmicos. 

Assim, o polo dinâmico instalado em São João da Barra, o Complexo Industrial e Portuário 

do Açu, se tiver promovido efeitos de dispersão na região receptora, proporcionou as referidas 

transformações positivas na mesma. 

Dessa forma, conforme abordado por Lima e Simões (2010), as decisões de 

investimento se tornam cruciais para a teoria do desenvolvimento realizada por Hirschman e 
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principal objeto de política econômica. Sendo que, segundo Lima e Simões (2010), para 

alcançar o desenvolvimento é fundamental comprometer-se com uma série de projetos que 

produzam efeitos favoráveis sobre o fluxo de renda e em uma variedade de áreas, como no 

caso da educação, transportes, indústria, saúde, urbanização etc., das quais a realização é 

limitada pela capacidade de investimento local. Para Evans (1993), o Estado deve promover 

incentivos para induzir as empresas a investirem e ao mesmo tempo dar conta dos gargalos 

que proporcionam desincentivos ao investimento. 
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CAPÍTULO 3 – HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO E COMPARAÇÃO DO 

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO AÇU COM 

DEMAIS EMPREENDIMENTOS 

 

O presente capítulo apresenta, primeiramente, um histórico da construção do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, desde os estudos realizados para a viabilidade 

de sua construção até os últimos projetos de investimentos relacionados à infraestrutura 

portuária do referido Complexo. Em seguida, realizou-se uma comparação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu com demais empreendimentos localizados no Brasil, no que 

se refere à percepção dos atores locais quanto às transformações socioeconômicas 

promovidas por tais empreendimentos nas respectivas cidades onde estão instalados. 

 

3.1 Histórico da construção do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

  

A partir da década de 1990, conforme explica Pessanha et al. (2014), o Brasil, de 

certo modo, passou a ficar atento à questão da infraestrutura logística e, em especial, à 

questão portuária. Nesse sentido, Pessanha et al. (2014) destaca que, a história da origem 

do projeto do Complexo Industrial e Portuário do Açu se deu no final do primeiro 

semestre de 1999, onde iniciaram-se estudos técnicos de engenharia, sob a supervisão da 

Secretaria Estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, objetivando a viabilidade da 

construção de um terminal oceânico no Açu, litoral do Norte Fluminense.  

De acordo com Latini (2016), o projeto começou a se materializar com a 

publicação do Decreto 25.455 em junho de 1999, pelo então governador do estado na 

época, Anthony Garotinho, que tornou de utilidade pública as propriedades que 

compunham o imóvel rural denominado Saco D’antas para a Construção do Complexo 

Portuário e Industrial do Açu. De acordo com Freitas e Oliveira (2012), o referido 

Complexo Industrial teve sua construção iniciada em outubro de 2007, a partir do Projeto 

do Porto do Açu, idealizado pelo Grupo MMX, do empresário Eike Batista.  

Terra et al. (2012) destaca que, inicialmente, foram previstos investimentos da 

ordem de US$ 1,6 bilhão no Terminal Portuário Privativo de Uso Misto do Açu, sendo 

US$ 900 milhões alocados pela LLX Minas-Rio, responsável pela implantação do 

terminal portuário dedicado ao minério de ferro e, US$ 700 milhões pela LLX Açu, 

responsável pela operação das demais cargas, como produtos siderúrgicos, carvão, 

granéis líquidos e granito. Ainda segundo Terra et al. (2012), o projeto completo previa 
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um terminal de minério de ferro e plantas de pelotização, um complexo siderúrgico, usina 

termoelétricas, indústrias cimenteiras, um polo metal-mecânico, unidades petroquímicas, 

montadora de automóveis, pátios de armazenagem, inclusive para gás natural, cluster 

para processamento de rochas ornamentais e instalações para embarcações de apoio à 

atividade offshore.  

De acordo com Teixeira (2015), o Complexo Industrial e Portuário do Açu 

abrange uma de área de 90 km², possui 17 km de cais, com capacidade para receber até 

47 embarcações simultaneamente, incluindo navios de grande porte, como Capesize e 

Very Large Crude Carrier (VLCCs), que transportam até 320 mil toneladas de carga. 

Teixeira (2015) ressalta que o empreendimento é formado pelo Terminal 1 (TX1 – 

offshore), destinado à movimentação de minério de ferro e petróleo; e pelo Terminal 2 

(TX2 – onshore), destinado a movimentar carga de projetos, contêineres, rochas, bauxita, 

grãos agrícolas, veículos, granéis líquidos e sólidos, carga geral e petróleo. 

No ano de 2013, de acordo com Teixeira (2015), o Grupo EBX, também de Eike 

Batista, passa por uma crise econômica, resultante da falência da OGX (empresa de 

petróleo do grupo). Teixeira (2015) aponta que a crise fez cair bruscamente a cotação das 

ações do grupo EBX e provocou investigação na bolsa de valores, com isso, inicia-se a 

venda dos ativos e das empresas do grupo, como MMX, LLX para pagar as dívidas 

contraídas pela OGX. Segundo Guimarães (2017), com a venda do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, o controle acionário passou a ser da empresa Prumo Logística Global 

(Prumo), pertencente a EIG Global Energy Partners, holding americana.  

Segundo informações da Prumo Logística (2017), no ano de 2017 foi realizado 

um contrato entre esta, Siemens 2 e a British Petroleum (BP)3 visando o desenvolvimento, 

instalação e exploração da Usina Termelétrica Porto do Açu I, chamada de GNA I, 

localizada no Terminal de Regaseificação do Açu no Complexo Industrial do Porto do 

Açu. A Prumo Logística (2017) divulgou que a Usina é uma termelétrica em ciclo 

combinado a gás natural de cerca de 1.300 MW, e o Terminal de Regaseificação do Açu, 

com capacidade para importar Gás Natural Líquido (GNL) tanto para a termelétrica 

Usina Termelétrica Porto do Açu I e futuras termoelétricas e outros projetos potenciais na 

 
2 De acordo com o site da Siemens (s.d), esta é uma empresa sediada na Alemanha e focada em mercados 

de geração e distribuição de energia, infraestrutura para edifícios e sistemas de energia distribuída, e, 

inclusive, atua na automação e digitalização nas indústrias de processo e manufatura.  
3 Conforme informações do site da British Petroleum (s.d), esta é uma empresa sediada no Reino Unido e, 

além de produzir lubrificantes e distribuir combustíveis de aviação e marítimos, a British Petroleum é focada 

também no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural e biocombustíveis. 
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área Industrial do Porto do Açu. Além disso, ainda conforme informações divulgadas 

pela Prumo Logística (2019), o desenvolvimento da 2ª fase do Complexo, que engloba 

uma nova planta, que é a Usina termelétrica Porto do Açu II, chamada de GNA II, de 1,7 

GW, se encontra em construção. De acordo com a Prumo Logística (2019), após a 

conclusão, a GNA I e a GNA II possuirão capacidade instalada de 3GW, sendo suficiente 

para abastecer até 14 milhões de residências, o que faz com que se torne o maior polo 

termelétrico de geração de energia da América Latina. 

Ressalta-se que os impactos decorrentes do Complexo industrial e Portuário do 

Açu continuam atingindo a cidade de São João da Barra. De acordo com o Ministério de 

Minas e Energia ־ MME, ainda no ano de 2018, Moreira Franco, ministro de minas e 

energia, assinou uma portaria aprovando a implantação da Usina Termelétrica Porto do 

Açu III, no Complexo Industrial e Portuário do Açu, onde o início da operação é previsto 

para janeiro de 2023 e sua outorga vale por 35 anos. Tal empreendimento contará com 

1.673 MW de capacidade instalada por meio de quatro unidades geradoras a gás e se 

conectará ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na subestação Rio Novo do Sul, no 

Espírito Santo (ES), por meio de uma linha de transmissão de 150 km de extensão. Ainda 

segundo informações do Ministério de Minas e Energia, o gás natural é considerado item 

crucial para o desenvolvimento do referido Complexo Portuário. 

 

3.2 Comparação do Complexo Industrial e Portuário do Açu com demais 

empreendimentos localizados no Brasil no que tange às transformações 

socioeconômicas 

 

A região de São Gonçalo do Amarante, pertencente ao estado do Ceará, região na 

qual se encontra instalado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, passou por 

transformações em sua estrutura. De acordo com a Assembléia Legislativa do Estado do 

Ceará (2013), tais transformações relacionam-se com o processo de construção do 

referido Complexo onde foi necessário desapropriar e remanejar várias famílias de suas 

residências, contabilizando 60 imóveis, 86 famílias e 127 casas, desapropriadas ou 

remanejadas. A Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (2013) aponta que, de todas 

as famílias afetadas, 20 foram reassentadas, com direito a terreno e casa, em áreas rurais 

agricultáveis, e outras seis famílias reassentadas em áreas urbanas, sendo que cada uma 

delas recebeu, aproximadamente, R$ 11.800,00 de indenização. 

Outro processo semelhante se deu na instalação do Complexo Industrial e 

Portuário de Suape. Conforme apontado por Pérez e Gonçalves (2012) o processo de 
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instalação do Complexo Industrial e Portuário de Suape promoveu a desterritorialização 

das comunidades pesqueiras, onde os pescadores e pescadoras artesanais afetados por tal 

instalação, além de serem desterritorializados, perderam a autonomia assalariando-se no 

próprio Complexo Industrial. 

Somado a esse fato, Bezerra, Souza e Filho (2017) apontaram que a instalação de 

um Complexo Industrial em uma região agrária, por meio da ocupação do espaço das 

plantações, muda a lógica das relações de trabalho, havendo uma demanda por um tipo 

específico de profissionais que não estão disponíveis na região, como no caso do 

Complexo Industrial de Suape. Seguindo esta ótica, Araújo, Freitas e Albuquerque (2009) 

realizaram uma pesquisa de Campo em São Gonçalo do Amarante, local onde se encontra 

instalado o Complexo do Pecém. Os resultados encontrados pelos autores apontam que os 

pescadores da referida região apresentaram um baixo nível de escolaridade, sendo 20% 

analfabetos, 45% com ensino fundamental completo ou incompleto, 15% com ensino 

básico completo ou incompleto e a somente 7,5% com ensino médio completo ou 

incompleto e 12,5% estavam matriculados em curso de alfabetização para jovens e 

adultos.  

Tem-se que a baixa escolaridade reflete-se diretamente no emprego. Isso pôde ser 

observado, de acordo com Domingues e Lima (2015), na fase de construção do 

Complexo de Suape que promoveu cerca de 50 mil empregos gerados na etapa 

construtiva, dos quais 80% estavam envolvidos com o pico da construção da refinaria. 

Porém, de acordo com Domingues e Lima (2015), a referida oferta de empregos reduziu-

se com a conclusão da instalação do Complexo de Suape, sendo necessário demitir a 

maioria dos trabalhadores e promovendo somente cinco mil novas oportunidades de 

emprego para profissionais com qualificação.  

 Na cidade de Itaguaí, pertencente ao Rio de Janeiro, Cavallari (2014) destaca que 

a baixa empregabilidade dos profissionais locais no Complexo Industrial de Itaguaí está 

relacionada com a pouca oferta de cursos técnicos e a falta de uma instituição de ensino 

superior no município. Cavallari (2014) explica que, com vistas a amenizar essa situação 

de inexistência de um ensino superior na cidade, a prefeitura municipal de Itaguaí 

disponibiliza cinco ônibus que transportam estudantes diariamente para os bairros de 

Campo Grande e Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Cavallari (2014) aponta que a 

informação do Secretário de Desenvolvimento Econômico é de que falta somente uma 

autorização do Ministério da Educação (MEC) para o funcionamento da nova 

Universidade da Costa Verde, enquanto que o Vice-Prefeito informou que recebeu 
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representantes das Universidades Estácio de Sá, Cândido Mendes e Machado de Assis e 

que não chegaram em um acordo satisfatório para ambas partes.  

No que tange à infraestrutura, Araújo, Freitas e Albuquerque (2009) explicam que 

para os pescadores da região de São Gonçalo do Amarante, local onde está instalado o 

Complexo do Pecém, as condições de infraestrutura melhoraram para 85% dos 

entrevistados e que tal melhora pode estar diretamente relacionada com os aumentos dos 

investimentos públicos na localidade atraídos pelo Complexo do Pecém.  

Moniz et al. (2014), visando identificar as transformações socioambientais 

promovidas pelo Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), 

realizaram uma pesquisa de campo com dois grupos focais, que foram: um na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) de Porto das Caixas (com cinco Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), estando um de férias); e outro na ESF Agrobrasil (com cinco profissionais 

da unidade, sendo três ACS, uma técnica de enfermagem e uma recepcionista).  

Os resultados encontrados por Moniz et al. (2014) apontaram que o município 

enfrentava diversos problemas socioambientais e estruturais, entre eles tem-se a 

inexistência de saneamento básico, a má qualidade dos recursos hídricos, além da escassa 

oferta de serviços de saúde e educação e a péssima qualidade dos serviços de transporte e 

segurança nas proximidades do COMPERJ. Assim sendo, Moniz et al. (2014) explica que 

a presença COMPERJ foi apontada pelos dois grupos como um dos principais motivos 

para acentuar o problema da água, do transporte e da segurança pública local.   

Por outro lado, considerando a cidade de Vitória, pertencente ao estado do 

Espírito Santo, onde está instalado o Porto de Vitória, ressalta-se a pesquisa de 

Vasconcelos (2014) que ao perguntar aos munícipes se as atividades desenvolvidas no 

Porto de Vitória possuíam alguma influência na qualidade de vida na região, 53% 

apontaram que sim e positivamente, enquanto 33% apontaram que não teve impacto 

relevante e apenas 14% apontaram que sim e negativamente. Nesse sentido, diferente do 

COMPERJ, Vasconcelos (2014) conclui que a atividade desenvolvida pelo Porto de 

Vitória não atrapalha ou incomoda a vida dos moradores da cidade de Vitória. Assim 

sendo, Vasconcelos (2014) explica que a percepção positiva com relação ao Porto de 

Vitória relaciona-se ao papel que o mesmo possui na economia, uma vez que 70% 

concordam que o Porto de Vitória é essencial para promover o desenvolvimento 

econômico local. 

Considerando a região propulsora das transformações portuárias no país, 

conhecida como região Norte Fluminense, Rodrigues e Lemos (2011) destacou que a 
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mesma recebeu vultosos investimentos designados a instalação de terminais portuários. 

Dentre estes, destaca-se a instalação do Complexo Portuário e Industrial do Açu, no qual 

a presente pesquisa se atém. Assim sendo, no que se refere ao processo de construção do 

supracitado Complexo, diversas famílias foram realocadas em outras propriedades, assim 

como observou-se no processo de construção do Complexo de Suape e Pecém. Neste 

sentido, Rodrigues e Lemos (2011) apontam que o processo de desterritorialização para a 

construção do Complexo Portuário e Industrial do Açu, abrangeu, cerca de 1.403 lotes de 

terrenos, contabilizando 70 milhões de metros quadrados, tornando-os áreas em favor da 

Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN). 

 Xavier e Junior (2013), estudando o caso de São João da Barra, apontam que a 

principal atividade desenvolvida no município era a agrícola e a média de escolaridade 

também era baixa, assim como em São Gonçalo do Amarante – local onde está instalado 

o Complexo do Pecém. Visando demonstrar o baixo nível de escolaridade em São João 

da Barra, pode-se considerar os resultados da pesquisa de campos de Kury, Rezende e 

Pedlowski (2010), que identificaram que o maior índice de pessoas com ensino 

fundamental incompleto residem na Praia do Açu (24%), enquanto que o maior índice de 

pessoas com ensino médio completo (16%), graduação incompleta (5%) e graduação 

completa (1%) residem no centro da cidade de São João da Barra.  

Como justificativa para o maior índice de escolaridade estar localizado na região 

central da cidade de São João da Barra, Kury, Rezende e Pedlowski (2010) destacam a 

melhor infraestrutura educacional e também a maior facilidade de deslocamento para as 

universidades localizados no município de Campos dos Goytacazes. Portanto, 

geralmente, como os atores locais deste tipo de região, onde suas principais atividades 

são agrárias/agrícolas, apresentam um nível de escolaridade baixo, isso faz com que 

dificulte sua inserção nas atividades ligadas aos Complexos Industrias, havendo 

necessidade de importar mão de obra especializada de outras regiões.  

Nesse sentido, de acordo com Esteves et al. (2012), os empreendimentos 

industriais, como no caso dos Complexos Industriais, quando inseridos em município de 

pequeno porte, mudam sua estrutura, levando a uma drástica transformação devido ao 

grande número de pessoas que chegam para trabalhar, a oportunidade de renda, entre 

outros. De acordo com a pesquisa de campo realizada por Rangel (2013), verificou-se que 

54% dos moradores do Açu que foram entrevistados possuem uma percepção de que o 

Complexo Industrial e Portuário do Açu tem sido bom para a região e que essa percepção 
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está diretamente relacionada ao fato de ter aumentado a oferta de emprego, já que 58% 

destacaram que a geração de emprego é um dos pontos positivos mais observados.  

Logo, no que se refere à geração de emprego, Terra et al. (2012) destacaram que 

desde o início das obras do Complexo Industrial e Portuário do Açu observou-se um 

aumento do emprego formal na cidade, principalmente no que se refere ao setor de 

construção civil. Diante disso, tem-se que o percentual de participação do emprego no 

setor de construção civil em São João da barra, segundo Terra et al. (2012), era de 7,04% 

no ano de 2006 e aumentou para 27,82% até o final de 2009, sendo apontado que tal 

expansão decorre das contratações para a construção do Complexo Industrial e Portuário 

do Açu e não de uma expansão dos empreendimentos imobiliários no município. 

Portanto, em ambos os casos, tanto na construção do Complexo do Açu como do 

Complexo de Suape, verificou-se que o aumento do emprego se deu principalmente na 

fase de construção. 

Campinho et al. (2017) explicam que desde o ano de 2002, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) já vinha atuando no município em 

parceria com o governo local, por meio de programas e cursos visando melhorar a 

qualificação técnica dos estudantes locais, os quais foram sendo desenvolvidos até a 

instalação da sede do IFF, em 2014, na cidade em parceria com o governo local. Apesar 

do fato de que o referido instituto de ensino ainda não ofertar cursos de ensino superior, 

Campinho et al. (2017) ressaltam que o mesmo possui capacidade para desenvolvimento 

desse nível de ensino. Além disso, de acordo com a Prefeitura de São João da Barra 

(2019), assim como em Itaguaí – onde encontra-se o COMPERJ, por não haver 

instituição de ensino superior, o município de São João da Barra atende cerca de 700 

alunos pelo programa de Transporte Universitário/Técnico, sendo disponibilizados 10 

ônibus e seis micro-ônibus transportando estudantes de todo o município, com rotas de 

saída e passagem pelo centro do município, Atafona, Grussaí e Praia do Açu.  

 Por outro lado, com relação à percepção dos entrevistados sobre a necessidade da 

população do município de São João da Barra se profissionalizar, ou não, para que se 

torne possível obter emprego no Complexo Industrial e Portuário do Açu, Araújo, Freitas 

e Albuquerque (2009) apontaram que 53% responderam que há a necessidade de 

profissionalização imediata da população e que tal capacitação deve ser promovida pelo 

próprio município de São João da Barra e somente 10% considerou não haver 

necessidade de capacitação da população para serem empregados no referido Complexo 

Industrial. Portanto, mesmo o nível de ensino da população sendo baixa, os mesmos 
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sabem que é necessário se profissionalizar para ocuparem postos de trabalhos no 

Complexo Industrial e Portuário do Açu.  

 Palma et al. (2018) que constataram que, no ano de 2012, a variável segurança 

apresentou média de expectativa mais alta (0,32 unidades) do que a de satisfação, já que a 

população de São João da Barra, mesmo insatisfeita com relação a essa variável, 

acreditava que com a implantação do Porto do Açu a segurança na cidade melhoraria. 

Nesse sentido, observa-se que em relação segurança, nos anos de 2012 e 2015, a pesquisa 

de Palma et al. (2018) apresentou que os munícipes possuíam médias de satisfação 

negativa, sendo -0,25 e -0,34 respectivamente. Assim sendo, Palma et al. (2018) explicam 

que é possível perceber que os munícipes não estavam satisfeitos em 2012 com a 

segurança local, e que no ano de 2015 o nível de insatisfação elevou-se. 

Por fim, que se refere à Infraestrutura, Rangel (2013) mostrou em seu estudo que 

somente 9% dos entrevistados acreditam que houve melhoria na infraestrutura da cidade 

de São João da Barra com a instalação do Complexo do Açu. Dessa forma, os moradores 

da localidade do Complexo do Pecém se mostraram com uma visão mais otimista do que 

os moradores de São João da Barra, quando se trata de melhorias na infraestrutura da 

cidade onde estão localizados os seus respectivos Complexos Industriais. 
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CAPÍTULO 4 – PERCEPÇÕES DOS ATORES LOCAIS DE SÃO JÃO DA 

BARRA EM RELAÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS PROMOVIDAS PELO COMPLEXO 

INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO AÇU  
 

Neste capítulo, apresentaram-se os resultados e discussões obtidos por meio do 

roteiro de entrevista semiestruturado que foi aplicado aos 67 munícipes, 51 comerciantes 

locais e um gestor público. Para as análises da entrevista, consideraram-se as respostas 

em relação às percepções dos entrevistados quanto às transformações socioeconômicas 

promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu na cidade de São João da Barra.  

Assim, estruturou-se este capítulo para análise das entrevistas da seguinte 

maneira: primeiramente, realizou-se a análise das entrevistas feitas com os munícipes; 

posteriormente, as entrevistas feitas com os comerciantes locais; e, em seguida, analisou-

se a entrevista feita com o gestor público. Ressalta-se que em todas as entrevistas, 

realizou-se perguntas considerando as características gerais, bem como as seguintes 

variáveis: educação, saúde, segurança, infraestrutura, emprego e renda. 

 

4.1 Percepção dos Munícipes de São João da Barra em relação às transformações 

socioeconômicas decorrentes do Complexo Industrial e Portuário do Açu  

  

 Visando caracterizar os munícipes de São João da Barra, consideraram-se as 

variáveis: sexo, idade, escolaridade, renda, ocupação atual, tipo de empresa em que 

trabalha e anos de residência no município para constituírem o perfil sociodemográfico. 

Assim, por meio da Tabela 2 apresentaram-se as características gerais dos munícipes de 

São João da Barra. 
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Tabela 2 – Características gerais da amostra de munícipes de São João da Barra – RJ, 

2019.  

Características     Valor (%) 

                                           Gênero 

Feminino 49,25% 

Masculino 50,75% 

                                    Anos de residência 

De 15 a 21 anos 28,36% 

De 22 a 28 anos 13,43% 

De 29 a 35 anos 10,45% 

De 36 a 42 anos 7,46% 

De 43 a 49 anos 14,93% 

50 anos ou mais 25,37% 

                                             Idade 

De 18 a 26 anos 13,43% 

De27 a 33 anos 1,49% 

De 34 a 40 anos 10,45% 

De 41 a 47 anos 16,42% 

De 48 a 54 anos 20,90% 

55 anos ou mais 37,31% 

                                       Escolaridade 

Ensino fundamental completo 10,45% 

Ensino fundamental incompleto 26,87% 

Ensino médio completo 37,31% 

Ensino médio incompleto 7,46% 

Ensino superior completo 8,96% 

Ensino superior incompleto 7,46% 

Pós-graduação lato sensu 1,49% 

                                        Ocupação atual 

Empregado 55,22% 

Aposentado/Pensionista 10,45% 

Desempregado/emprego informal 34,33% 

                           Tipo de empresa que trabalha 

Autônomo 18,92% 

Empresa privada 32,43% 

Empresa pública 43,24% 

                                               Outros 5,41% 

                                            Renda 

Até 1 salário (R$ 998,00) 47,76% 

De R$ 999,00 a R$1500,00 16,42% 

De R$1501,00 a R$2000,00 13,43% 

De R$2001,00 a R$3000,00 10,45% 

Mais de R$3001,00 11,94% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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De acordo com a análise da Tabela 2, dos 67 munícipes entrevistados, 49,25% 

foram do sexo masculino e 50,75% do sexo feminino. As informações contidas na Tabela 

2 apontam que, cerca de 28,36% dos munícipes entrevistados residem de 15 a 21 anos no 

município de São João da Barra, 25,37% mais de 50 anos, 14,93% de 43 a 49 anos, 

13,43% de 22 a 28 anos, 10,45% de 29 a 35 anos e 7,46% de 36 a 42 anos. Portanto, a 

maior parte dos entrevistados estão morando no município de 15 a 21 anos. 

Com relação à distribuição dos munícipes em termos de idade, também 

representada na Tabela 2, observou-se que 13,43% possuíam idade entre 18 e 26 anos, 

1,49% entre 27 e 33 anos, 10,45% entre 34 e 40 anos, 16,42% entre 41 e 47 anos, 20,90% 

entre 48 e 54 anos, 37,31% com idade superior a 55 anos. Quanto ao nível de 

escolaridade, também conforme informações apresentadas na Tabela 2 observou-se que a 

maioria dos munícipes entrevistados, 37,32%, possuía ensino médio completo, 26,87% 

possuíam ensino fundamental incompleto e 10,45% afirmaram ter ensino fundamental 

completo. Em tempo, destaca-se que a baixa escolaridade dos munícipes também foi 

identificada na pesquisa de Kury, Rezende e Pedlowski (2010), onde os mesmos 

identificaram que a maior parte dos sanjoanenses possuía ensino médio completo.  

 A partir da Tabela 2, ainda foi possível verificar que a maioria dos munícipes, 

cerca de 55,22%, estavam empregados na época das entrevistas (setembro a outubro de 

2019), 34,33% disseram que estavam desempregados ou possuíam empregos informais e 

10,45% afirmaram ser aposentados ou pensionistas. Com relação ao tipo de empresa em 

que os munícipes entrevistados trabalhavam, destaca-se que 43,24% responderam que 

trabalhavam em empresa pública, 32,43% em empresa privada, 18,92% eram autônomos 

e 5,41% trabalham em outras atividades.  

Cabe ressaltar que alguns destes munícipes que disseram trabalhar em empresa 

pública apontaram que trabalham na prefeitura, tanto por meio de concurso público 

quanto de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), e no hospital público da cidade. 

Alguns que responderam que trabalham em empresa privada apontaram que trabalhavam 

em lojas, supermercados, hortifrútis. Enquanto os que responderam que trabalhavam em 

outras atividades, trabalhavam como empregadas domésticas e cuidadoras de idosos. 

 Além disso, conforme já esperado, devido à baixa escolaridade, por meio das 

informações contidas na Tabela 2, notou-se que a maior parte, 47,76%, dos munícipes 

entrevistados recebia até um salário mínimo (R$ 998,00), 16,42% disseram que a renda 

estava entre R$999,00 e R$1500,00, enquanto 13,43% afirmaram que recebiam entre 

R$15001,00 a R$2000,00. Assim, vale ressaltar que o fato de os munícipes terem dito 
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que recebiam baixos salários, no momento da entrevista, está diretamente ligado ao baixo 

nível de escolaridade. Isso porque, espera-se que um maior nível de escolaridade leve a 

um maior nível de renda; o contrário também ocorre, como se averiguou em São João da 

Barra. 

Com vistas a analisar a percepção dos munícipes com relação às transformações 

relacionadas à educação no município de São João da Barra que podem ter ocorrido em 

virtude da instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, apresentam-se na 

Tabela 3 a percepção dos munícipes sobre investimento público em modalidades de 

ensino na cidade de São João da Barra e também o nível de satisfação quanto 

investimento realizado.  

 

Tabela 3 – Percepção dos munícipes sobre investimento público em modalidades de 

ensino na cidade de São João da Barra e o grau de satisfação quanto à 

qualidade do ensino ofertado. 

Variável relacionada à educação Valor (%) 

                             Modalidades de ensino 

Ensino fundamental 10,45% 

Ensino médio 16,42% 

Ensino técnico 73,13% 

                                Nível de satisfação 

Satisfeita (o) 43,28% 

insatisfeita (o) 13,43% 

Muito satisfeita (o) 2,99% 

Pouco satisfeita (o) 35,82% 

Totalmente satisfeita (o) 2,99% 

Totalmente insatisfeita (o) 1,49% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 3, pode-se verificar que a maioria dos munícipes, 73,13% 

afirmou que houve mais investimento público no ensino técnico, 16,42% no ensino 

médio e 10,45% no ensino fundamental com a implantação Complexo Industrial e 

Portuário do Açu. O referido resultado está condizente com a realidade, uma vez que 

desde 2002 havia uma parceria do Instituto Federal Fluminense (IFF) com o governo 

local e só em 2014 foi instalada, na cidade, a sede do referido Instituto. Apesar dos cursos 

do IFF serem voltados para as atividades do Complexo Industrial e Portuário do Açu, os 

munícipes questionaram que há poucos cursos disponíveis e que poderia ser criados 

cursos de nível superior também, para que não fosse necessário deslocar-se até Campos 

dos Goytacazes em busca de tal formação.  
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Ao analisar o período de 2006 a 2015, Rangel e Matta (2018) apontaram que 

houve uma substancial elevação das despesas com educação, realizadas pelo município 

de São João da Barra, de cerca de 590,01%. No ano de 2015, segundo o TCE-RJ (2017) 

citado por Rangel e Matta (2018) São João da Barra, depois da cidade do Rio de Janeiro, 

foi o município que realizou mais despesas por aluno na educação em todo o Estado do 

Rio de Janeiro, sendo que no período de 2008 a 2014, foram registradas despesas com 

ensino profissionalizante que totalizaram MR$ 13.136,20; entretanto, com a federalização 

da escola profissionalizante, no ano de 2014, após a mesma ser absorvida pelo IFF, a 

partir de 2015 não se realizou novas despesas nessa modalidade de ensino. 

Ainda, conforme resultados apresentados na Tabela 3, verificou-se que a maioria 

dos munícipes entrevistados, cerca de 43,28% afirmava estarem satisfeitos com o 

investimento no ensino na cidade de São João da Barra, enquanto 35,82% disseram 

estarem pouco satisfeitas. Entretanto, uma vez que foi apontado pelos munícipes que 

houve melhoria essencialmente no ensino técnico, cabe ressaltar que essa maior 

satisfação apresentada pelos mesmos refere-se aos investimentos Federais no ensino 

técnico e não investimentos públicos locais. Em tempo, também foi perguntado aos 

munícipes qual era a percepção deles em relação aos demais sanjoanenses procurarem ou 

não pela qualificação profissional. Os resultados foram apresentados na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Percepção dos munícipes quanto ao demais sanjoanenses procurarem ou não 

se qualificar. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 A Figura 1 mostra que 86,57% dos munícipes acreditam que os sanjoanenses 

estão buscando qualificar-se após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, enquanto 13,43% acreditam que não estão. Dessa forma, constatado que há uma 

86,57%

13,43%

Sim Não
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baixa escolaridade em São João da Barra, os munícipes acreditam que os demais 

sanjoanenses estão buscando se qualificar para ser mão de obra especializada no referido 

Complexo Industrial e assim, receberem maiores salários o que leva ao aumento do 

consumo, por exemplo, e consequentemente, desenvolvimento da região. Nesse 

movimento, é possível verificar a ocorrência dos efeitos de dispersão propostos pela 

teoria de Hirschman, onde, conforme apontado por Wiltgen (1991), os efeitos de 

dispersão podem ser vistos no aumento das compras e dos investimentos nas regiões que 

estão em processo de desenvolvimento, quando há complementaridade entre as regiões 

envolvidas, absorção do desemprego disfarçado da região atrasada, o que leva ao 

aumento da produtividade marginal do trabalho e consequentemente, eleva os níveis de 

consumo per capita da mesma.   

Já na Tabela 4, apresentam-se os resultados em relação à percepção dos munícipes 

quanto ao nível (qualidade) do ensino ofertado em São João da Barra em relação à 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

 

Tabela 4 – Percepção dos munícipes quanto à evolução da qualidade do ensino ofertado 

na desde a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  

Conforme resultados da Tabela 4, tem-se que 38,81% dos munícipes apontaram 

que o ensino em São João da Barra melhorou pouco após instalação do Complexo 

Industrial e 31,34% afirmou que melhorou. Assim, a percepção dos munícipes mostrou-

se positiva com relação as melhorias em ensino no município e tal percepção pode estar 

relacionada à criação do IFF, uma vez que a maior parte dos munícipes entrevistados 

apontaram que houve mais investimento público no ensino técnico; entretanto, destaca-se 

que este investimento é Federal e não local. 

No que se refere às questões relacionadas à saúde e o que os munícipes 

perceberam de possíveis efeitos decorrentes da instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, apresenta-se, na Tabela 5 as respostas das entrevistas em relação ao 

Descrição 
Frequência 

Respondentes Freq. Relativa 

Melhorou 21 31,34% 

Não melhorou 4 5,97% 

Melhorou muito 9 13,43% 

Melhorou pouco 26 38,81% 

Não houve alteração 7 10,45% 

Total 67 100,00% 
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investimento e o grau de satisfação, bem como a percepção dos munícipes em relação às 

melhorias desse serviço público. 

 

Tabela 5 – Percepção dos munícipes quanto ao investimento público em saúde e a 

satisfação com o mesmo, bem como a percepção de melhorias decorrentes da 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

Variáveis relacionadas à saúde pública Valor (%) 

                             Percepção de investimento 

Houve investimento 38,81% 

Não houve investimento 37,31% 

Houve pouco investimento 23,88% 

                                   Nível de satisfação 

Satisfeita (o) 40,30% 

insatisfeita (o) 13,43% 

Muito satisfeita (o) 37,31% 

Pouco satisfeita (o) 1,49% 

Totalmente satisfeita (o) 1,49% 

Totalmente insatisfeita (o) 1,49% 

                                 Percepção de melhoria 

Melhorou 25,37% 

Não melhorou 7,46% 

Melhorou muito 7,46% 

Melhorou pouco 41,79% 

Não houve alteração 17,91% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, cerca de 38,81% 

apontaram que houve investimento em saúde após instalação do Complexo Industrial, já 

37,31% apontaram que não houve investimento, e 23,88% destacaram que houve pouco 

investimento. Além disso, se observou que cerca de 40,30% relataram que estavam 

satisfeitos com a saúde na cidade, enquanto 37,31% apontaram que estavam muito 

satisfeitos.   

Além disso, ainda conforme Tabela 5, verificou-se que 41,79% dos munícipes 

afirmaram que a saúde melhorou pouco no município, enquanto 25,37% apontam que 

melhorou. Pode-se atribuir a esta melhora apontada pelos munícipes como decorrente dos 

investimentos públicos que foram realizados na cidade e que foram evidenciados pelos 

mesmos. Os munícipes afirmaram serem bem atendidos nos hospitais públicos da cidade 

em caso de exames de rotina e que, em casos de urgência, os hospitais já encaminhavam 

para Campos, por ter mais recurso. Com relação a exames, responderam que alguns 

demoram devido à demanda que aumentou e que esse é essencialmente um problema do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e não da cidade em si. Ademais, os munícipes também 
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aproveitaram para lamentar o fechamento da única Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) da cidade que está funcionando junto com a Santa Casa de Misericórdia e que a 

infraestrutura do local acaba por não conseguir comportar uma emergência junto de uma 

Santa Casa. 

Ademais, os Estudos Socioeconômicos do TCE – RJ, 2008, apontam que 

conforme o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, no qual enfatiza temas de 

competência municipal, considerando igualmente emprego/renda, educação e saúde, São 

João da Barra ocupou a 944º posição no ranking nacional e ficou em 31º entre os 

municípios fluminenses, considerando uma variação de 17 posições no ranking estadual 

entre 2000 e 2005. Conforme os Estudos Socioeconômicos do TCE – RJ, 2008, entre os 

componentes do Índice FIRJAN, o referente a Emprego e Renda ocupou a 43º posição, 

Educação ocupou a 39ª posição e Saúde alcançou o 25º posto.  

No que diz respeito à segurança pública, questionou-se aos munícipes sobre o 

volume de pessoas de fora da cidade que passaram a frequentar São João da Barra, e 

também se perguntou com os residentes se sentem em relação ao nível de violência, 

assaltos, por exemplo. No caso de a percepção dos munícipes com relação à entrada de 

pessoas de fora na cidade em São João da Barra, provocada pela criação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, as respostas foram apresentadas na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Percepção dos munícipes com relação a entrada de pessoas de fora na cidade 

de São João da Barra desde a criação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  

Conforme a Figura 2, cerca de 52,24% dos munícipes apontaram que o fluxo de 

pessoas de outros municípios para São João da Barra aumentou muito após instalação do 

31,34%

1,49%

52,24%
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Complexo Industrial, enquanto 32,34% apontaram que aumentou. Ressalta-se que os 

munícipes disseram que a cidade mudou muito e que isso é visto principalmente na BR 

356, onde o fluxo de carros está bem maior se comparado a anos anteriores e que no final 

de tarde, por exemplo, fica até difícil de atravessar a avenida principal. Portanto, esse 

aumento de pessoas na cidade já era esperado, uma vez que a cidade está em expansão e 

que o nível de escolaridade dos munícipes é baixo. 

Assim, este resultado de aumento populacional após instalação do supracitado 

Complexo está de acordo com a teoria de Myrdal. Segundo Madureira (2015), sob a ótica 

da teoria de Myrdal, quando a economia de uma região está em processo de crescimento, 

ocorre um círculo virtuoso por meio da migração de capital humano, aumento da taxa de 

natalidade, por exemplo. Ressalta-se que esses movimentos advindos da região em 

expansão, de acordo com Oliveira (2008), promovem dois efeitos para o desenvolvimento 

das demais regiões do interior do país que seria os efeitos regressivos (backwash effects), 

que são os malefícios que ocorrem nas regiões menos desenvolvidas, devido à migração 

do capital humano, ficando na cidade menos desenvolvida os indivíduos menos 

produtivos; e os efeitos propulsores (spread effects), que seriam os benefícios que 

ocorrem nas regiões menos desenvolvidas, como no caso da produção de insumos e 

produtos para a região mais desenvolvida. Neste caso específico, verificou-se a presença 

de backwash effects (efeitos regressivos), uma vez que os munícipes destacaram que 

houve um aumento do fluxo de pessoas após a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu. Portanto, segundo Oliveira (2008), este aumento populacional se deve 

as migrações de caráter seletivo, como, por exemplo, jovens em idade ativa e de melhor 

qualificação técnica em direção à região em expansão visando oportunidades de trabalho. 

No que tange à percepção dos munícipes em relação à violência/criminalidade na 

cidade de São João da Barra desde a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, na Tabela 6, apresentam-se os resultados obtidos a partir das entrevistas aplicadas. 
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Tabela 6 – Percepção da violência/criminalidade na cidade de São João da Barra desde a 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

Variáveis de segurança pública Valor (%) 

                     Percepção da violência/criminalidade 

Aumentou 52,24% 

Aumentou muito 13,43% 

Aumentou pouco 17,91% 

Não Houve alteração 16,42% 

                                   Se já foram assaltados  

Sim 7,46% 

Não 92,54% 

                 Como se sentem em morar em São João da Barra  

Segura (o) 52,24% 

Insegura (o) 13,43% 

Muito segura (o) 5,97% 

Pouco segura (o) 25,37% 

Totalmente segura (o) 1,49% 

Totalmente insegura (o) 1,49% 

                                   Percepção de melhorias  

Melhorou 31,34% 

Não melhorou 17,91% 

Melhorou muito 2,99% 

Melhorou pouco 40,30% 

Continua a mesma coisa 7,46% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 De acordo com as informações disponibilizadas na Tabela 6, verificou-se que 

52,24% dos munícipes acreditam que a violência/criminalidade aumentou após instalação 

do Complexo Industrial. Entretanto, os munícipes apontaram que essa 

violência/criminalidade está presente em todo lugar e que São João da Barra “ainda é 

tranquilo de viver”. Informaram também que os casos de violência/criminalidade são 

isolados e que não acham que sejam, necessariamente, devido ao Porto. Além disso, 

disseram que “a violência ocorre em todo lugar, sendo, portanto, um efeito natural 

proveniente da expansão da cidade”. 

 Apesar de apontarem que a violência aumentou na cidade, conforme Tabela 6, 

cerca de 92,54% dos munícipes não foram assaltados após instalação do Complexo 

Industrial, enquanto apenas 7,46% relataram já terem sido assaltados. Como a maioria 

nunca foi assaltado, cerca de 52,24% dos munícipes relataram sentirem-se seguros em 

morar em São João da Barra, enquanto 25,37% sentiam-se pouco seguros. Com isso, a 

maioria dos munícipes, aproximadamente 40,30%, afirmou que a segurança melhorou 

pouco, 31,34% apontaram que melhorou. Ressalta-se que foi mencionado como melhora 

o fato de ter mais guardas municipais nas ruas, o que influência para o lado positivo, uma 
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vez que a melhora na segurança evita incidentes, “preservando as vidas, o que antes não 

tinha”. 

No que concerne à infraestrutura pública da cidade, se houve mudanças na mesma 

ou no nível de satisfação, ou ainda se a mesma melhorou em decorrência da instalação do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, as respostas obtidas estão apresentadas na 

Tabela 7.   

 

Tabela 7 – Percepção dos munícipes sobre a principais mudanças na infraestrutura na 

cidade de São João da Barra desde a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, nível de satisfação e percepção de melhorias. 

Variáveis de infraestrutura pública Valor (%) 

                          Principais mudanças na infraestrutura 

Sinais de trânsito 85,07% 

Faixa de pedestre 68,66% 

Estradas mais sinalizadas 76,12% 

Ruas asfaltadas 58,21% 

Obras públicas 35,82% 

Faixa para ciclista 49,25% 

                                         Nível de satisfação  

Satisfeita (o) 47,76% 

insatisfeita (o) 16,42% 

Muito satisfeita (o) 5,97% 

Pouco satisfeita (o) 29,85% 

                                      Percepção de melhorias  

Melhorou 40,30% 

Não melhorou 11,94% 

Melhorou muito 4,48% 

Melhorou pouco 35,82% 

Não houve alteração 7,46% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 Conforme a Tabela 7, cerca de 85,07% apontaram como principais mudanças na 

infraestrutura, os sinais de trânsito; 76,12% apontaram as estradas mais sinalizadas; 

68,66% apontaram as faixas de pedestres; enquanto que, 49,25% apontaram a faixa para 

ciclistas. Quando questionados sobre a satisfação com as principais mudanças na 

infraestrutura, cerca de 47,76% afirmaram que estavam satisfeitos, enquanto 29,85% 

afirmaram que estavam pouco satisfeitos. 

 Dessa forma, conforme apontado por Melo e Simões (2011), é essencial que haja 

investimentos em infraestrutura nas regiões em desenvolvimento para induzir 

investimentos privados na mesma, o que leva ao aumento da fronteira de atuação do 

capital e consequentemente, desenvolvimento da região. Nesse sentido, Melo e Simões 
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(2011) afirmaram que, na teoria de Hirschman, existem dois mecanismos de investimento 

induzido complementares entre si, como no caso da indução de setores-chave que 

complementassem a matriz produtiva da região e no caso do investimento do setor 

público em infraestrutura física, de modo a atrair a atividade do setor produtivo privado. 

Portanto, Melo e Simões (2011) destacaram que os referidos investimentos em conjunto 

criam condições para ocorrência dos efeitos de transbordamento e promovem 

transformações positivas na região.  

Ademais, de acordo com a Tabela 7, 40,30% dos munícipes entrevistados 

acreditavam que a infraestrutura da cidade melhorou com a instalação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, enquanto 35,82% acreditavam que melhorou pouco. Como 

justificativa, os munícipes afirmaram que a cidade estava “ficando mais organizada” e 

apontaram como um problema o fato de alguns sinais de trânsito não funcionarem e dos 

motoristas ultrapassarem os sinais abertos, o que põe em risco a vida dos cidadãos. 

Em relação à variável emprego, perguntou-se aos munícipes se os mesmos 

trabalhavam ou trabalharam no Complexo Industrial e Portuário do Açu (CIPA) ou 

conheciam alguém nestas situações, bem como se perceberam o amento do emprego em 

virtude da instalação do empreendimento. Os resultados foram apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Distribuição dos munícipes que trabalham ou já trabalharam no Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, que conhecem pessoas que trabalham ou já 

trabalharam e que perceberam aumento no emprego. 

Variáveis relacionadas ao emprego Valor (%) 

Se trabalha ou trabalhou no CIPA 

Sim 20,90% 

Não 79,10% 

Se conhece alguém que trabalha ou que tenha trabalhado 

Sim 97,01% 

Não 2,99% 

Percepção de aumento no emprego 

Aumentou 46,27% 

Não aumentou 7,46% 

Aumentou muito 11,94% 

Aumentou pouco 32,84% 

Não houve alteração 1,49% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 8, quando questionados se 

trabalhavam ou já trabalharam no Complexo Industrial e Portuário do Açu, 20,90% 

disseram que sim, enquanto 79,10% apontaram que não trabalhavam ou não trabalharam 
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no referido Complexo. Entretanto, a maior parte dos munícipes entrevistados, 97,01% 

afirmaram que conheciam alguém que trabalhava ou já trabalhou no Complexo Industrial 

e Portuário do Açu, enquanto apenas 2,99% afirmaram não conhecer. Ressalta-se que 

alguns munícipes aproveitaram para dizer que possuíam filhos, irmãos e outros parentes 

empregados no Complexo Industrial e Portuário do Açu.  

Os resultados apresentados na Tabela 8 mostram também que 46,27% dos 

munícipes entrevistados apontaram que a quantidade de emprego no Complexo Industrial 

e Portuário do Açu, para a população de São João da Barra, aumentou; já 32,84% 

afirmaram que o emprego aumentou pouco, enquanto 11,94% disseram que o emprego 

aumentou muito. Portanto, em geral, pode-se dizer que os munícipes possuíam uma visão 

otimista com relação ao aumento da geração de emprego promovida pela instalação do 

referido Complexo. Ademais, observou-se que tal percepção otimista está de acordo com 

os dados apontados na pesquisa de Passos e Neto (2019), que apontou que dentro da 

Bacia de Campos, São João da Barra foi líder na geração de emprego (crescimento do 

mercado de trabalho em 90,73%), considerando o período de 2010 a 2019. 

Em tempo, salienta-se que alguns munícipes informaram que às vezes vêem 

conhecidos nos pontos de ônibus vestidos com uniformes de empresas que se encontram 

instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Açu e “aguardando os ônibus das 

empresas os buscarem para o expediente de trabalho”, o que reforça a percepção otimista 

com relação ao aumento nos postos de trabalho. Outro ponto importante destacado pelos 

munícipes entrevistados foi que com a implantação do referido Complexo, diversificou-se 

os postos de trabalho na cidade, uma vez que as opções antes eram, basicamente 

atividades relacionadas à prefeitura, que ainda emprega uma parcela considerável de 

pessoas da cidade, a fábrica de conhaque de alcatrão, que também emprega uma parcela 

considerável de munícipes, e a Tecex, que era uma fábrica de tecido famosa na cidade, 

mas que não se encontra em funcionamento mais. 

Assim sendo, verificou-se que o Complexo Industrial e Portuário do Açu gerou 

efeitos similares aos apontados pela teoria de polo de crescimento Perroux. Souza (2005) 

destaca que os polos de crescimento são conduzidos pelas indústrias motrizes. E, para 

Cima e Amorim (2007), as indústrias motrizes, geralmente, formam aglomerações e 

conduzem outras indústrias ligadas a elas, gerando efeitos de difusão nas mesmas, 

proporcionando aumento, por exemplo, do produto, que, por consequência gera aumento 

do emprego e da tecnologia. Nesse sentido, pode-se dizer que as indústrias situadas no 

Complexo Industrial e Portuário do Açu promoveram efeitos de difusão de uma sobre as 
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outras e que tais efeitos foram propagados na cidade de São João da Barra por meio do 

aumento da produção que leva ao aumento do emprego e diversificação dos postos de 

trabalho, conforme destacado pelos munícipes. Entretanto, no que se refere à tecnologia, 

não se pode afirmar que o referido Complexo agiu como indústria motriz, uma vez que os 

munícipes nada falaram sobre esse aspecto.  

Por fim, foi questionado aos munícipes as suas percepções em relação às 

principais transformações socioeconômicas, em termos de benefícios e malefícios que 

eles atribuíam à instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. Os resultados 

foram apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Percepção dos munícipes quanto aos benefícios e malefícios promovidos na 

cidade de São João da Barra após a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu.  

                    Percepção das transformações socioeconômicas Valor (%) 

Melhoria na qualidade de vida 64,18% 

Melhoria na infraestrutura 80,60% 

Melhoria na saúde 58,21% 

Melhoria na segurança 62,69% 

Aumento de emprego 86,57% 

Melhoria na educação 68,66% 

Desenvolvimento socioeconômico 82,09% 

Não houve benefícios 1,49% 

                                       Percepção dos malefícios 

Aumento do custo de vida 61,19% 

Aumento de trânsito 92,54% 

Desapropriação 77,61% 

Aumento da violência/criminalidade 71,64% 

Aumento da população 95,52% 

Questões ambientais 56,72% 

Percepção das transformações socioeconômicas superarem ou não os malefícios 

Superam 91,04% 

Não superam 8,96% 

Percepção quanto ao desenvolvimento socioeconômico 

Contribuiu 65,67% 

Não contribuiu 13,43% 

Contribuiu muito 7,46% 

Contribuiu pouco 11,94% 

Não sei informar 1,49% 

                                            Percepção de melhorias 

Melhorou 19,40% 

Não melhorou 16,42% 

Melhorou muito 2,99% 

Melhorou pouco 8,96% 

Não houve alteração 52,24% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Por meio da Tabela 9, destaca-se que 86,57% dos munícipes apontaram aumento 

do emprego como principais transformações socioeconômicas provenientes do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, 82,09% apontaram o desenvolvimento socioeconômico, 

enquanto 80,60% apontaram melhoria na infraestrutura. Por outro lado, como principais 

malefícios, verificou-se que 95,52% dos munícipes disseram ter havido um aumento da 

população e consideraram isso como malefícios gerados pelo Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, enquanto 92,54% apontaram o aumento de trânsito. 

 Quando questionados se as referidas transformações socioeconômicas benéficas 

geradas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu superaram ou não as maléficas, 

cerca de 91,04% afirmaram que as transformações socioeconômicas benéficas geradas 

pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu superaram as maléficas, enquanto 8,96% 

afirmaram que não superaram. Em tempo, ressalta-se que este resultado encontrado é 

similar ao obtido na pesquisa de campo realizada por Rangel (2013) que constatou que os 

entrevistados possuíam uma percepção de que o Complexo Industrial e Portuário do Açu 

tinha sido bom para a região e que essa percepção estava diretamente relacionada ao fato 

de ter aumentado a oferta de emprego. Nesse sentido, Terra et al (2012) destacaram que 

desde o início das obras do Complexo Industrial e Portuário do Açu, observou-se um 

aumento do emprego formal em São João da Barra, principalmente no setor de 

construção civil, e que este aumento estava relacionado com as contratações para 

instalação do mesmo.  

Ademais, as informações da Tabela 9, também permitem inferir que cerca de 

65,67% dos munícipes acreditavam que o Complexo Industrial contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da cidade. Apesar disso, cerca de 52,24% informaram que 

não houve alteração em suas condições de renda após a instalação do Complexo 

Industrial. Cabe ressaltar que o fato de os munícipes relatarem que não houve mudanças 

nas suas condições de renda pode ser decorrência de os mesmos apresentaram baixo grau 

de instrução e consequentemente, podem não terem conseguido empregar-se nas 

atividades do referido Complexo, que, em sua maioria, exige alto nível de instrução. 

Inclusive, o fato de a população local não estar preparada para ser mão de obra de maior 

especialização no Complexo, faz com que os empregos que podem ter sido gerados talvez 

fossem empregos que exijam baixo nível de escolaridade e por consequência, com baixa 

remuneração, como no caso do emprego gerado no setor de construção civil durante a 

fase de instalação do Complexo.  



54 

 

 

Um aspecto importante com relação o desenvolvimento socioeconômico na 

cidade de São João da Barra, conforme apontado por Campinho e Arruda (2019), é que o 

funcionamento do Complexo Industrial e Portuário do Açu, em 2014, trouxe para o 

município um aumento da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN), o que nos leva a admitir que, dentre os municípios do Norte Fluminense, São 

João da Barra parece apresentar algum potencial de melhora, articulado a uma atividade 

em expansão na economia global, o setor portuário. Portanto, este resultado corrobora a 

percepção dos munícipes relacionada ao Desenvolvimento econômico local. 

Por fim, ainda considerando a variável emprego, ressalta-se que Domingues e 

Lima (2015) apontaram em sua pesquisa que após a instalação do Complexo de Suape, a 

oferta de empregos reduziu-se, sendo necessário demitir a maioria dos trabalhadores 

empregados no setor da construção civil e promoveram-se cinco mil novas oportunidades 

de emprego somente para profissionais com alto nível de qualificação. Assim, faz-se 

necessário abordar esse fato, uma vez que em ambos os casos, tanto na construção do 

Complexo Portuário e Industrial do Açu como do Complexo de Suape, verificou-se que o 

aumento do emprego principalmente na fase de construção; e, como a infraestrutura do 

Complexo do Açu já se encontra instalada e em operação, pode ser que os munícipes 

tenham apontado que não houve alteração na renda devido ao fato de estar contratando, 

nesta nova fase, apenas mão de obra com elevado grau de instrução e não mais com baixa 

qualificação, assim como ocorreu no Complexo de Suape. 

 

4.2 Percepção dos comerciantes de São João da Barra em relação às transformações 

socioeconômicas decorrentes do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

 

Para caracterizar os comerciantes de São João da Barra, considerou-se variáveis 

como: sexo, idade, escolaridade, anos de residência no município e anos de atuação no 

mercado local. Por meio da Tabela 10, apresentam-se as referidas características gerais 

dos comerciantes locais. 
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Tabela 10 – Características gerais da amostra de comerciantes locais de São João da 

Barra, RJ, 2019. 

Características dos comerciantes de São João da Barra Valor (%) 

Gênero 

Feminino 45,10% 

Masculino 54,90% 

Idade 

de 18 a 26 anos 7,84% 

de27 a 33 anos 9,80% 

de 34 a 40 anos 17,65% 

de 41 a 47 anos 15,69% 

de 48 a 54 anos 11,75% 

55 anos ou mais 37,25% 

Escolaridade 

Ensino fundamental completo 7,84% 

Ensino fundamental incompleto 9,80% 

Ensino médio completo 45,10% 

Ensino médio incompleto 1,96% 

Ensino superior completo 21,57% 

Ensino superior incompleto 9,80% 

Pós-graduação lato sensu 3,92% 

Anos de residência 

de 15 a 21 anos 29,41% 

de 22 a 28 anos 13,73% 

de 29 a 35 anos 7,84% 

de 36 a 42 anos 7,84% 

de 43 a 49 anos 11,76% 

50 anos ou mais 27,45% 

Anos de atuação no mercado 

Menos de 5 anos 17,65% 

de 6 a 12 anos 19,61% 

de 13 a 19 anos 15,69% 

de 20 a 26 anos 17,65% 

de 27 a 33 anos 7,84% 

Mais de 34 anos 21,57% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 10, dos 51 comerciantes locais entrevistados, 45,10% eram do 

sexo masculino e 54,90% do sexo feminino. Com relação à idade, destaca-se que, a 

maioria, cerca de 37,25% dos comerciantes locais entrevistados afirmou ter mais de 55 

anos, 17,65% possuíam idade entre 34 e 40 anos, enquanto 15,69% disseram ter idade 

entre 41 e 47 anos.  

Analisando a escolaridade dos comerciantes, observou-se também que, de acordo 

com a Tabela 10, a maioria dos comerciantes locais, 45,10% afirmou possuir ensino 
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médio completo, enquanto que 21,57% possuíam ensino superior completo. Portanto, 

destaca-se que o mesmo nível de escolaridade dos comerciantes locais também foi 

observado nas entrevistas com os munícipes, que também apresentaram, em sua maioria, 

ensino médio completo. 

Ainda de acordo com as informações contidas na Tabela 10, cerca 29,41% dos 

comerciantes residiam no município por 15 a 21 anos, enquanto 27,45% residiam por 

mais de 50 anos. Destaca-se que apenas um dos 51 comerciantes entrevistados não reside 

no município.  

Além disso, ainda conforme Tabela 10 notou-se que cerca de 21,57% dos 

comerciantes afirmaram que possuíam seus comércios há mais de 34 anos, 19,61% os 

possuíam de seis a 12 anos, enquanto que 17,65% disseram serem donos dos 

estabelecimentos há menos de cinco anos, o mesmo percentual se deu para aqueles que 

afirmaram que possuíam seus comércios por entre 20 e 26 anos. Portanto, a maioria dos 

comerciantes entrevistados, cerca de 21,57%, já possuíam seus comércios no município 

quando o Complexo Industrial e Portuário do Açu começou a ser instalado em 2007. 

Visando analisar a percepção dos comerciantes locais quanto às transformações 

socioeconômicas promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu, em relação à 

área da educação, perguntou-se aos comerciantes locais qual era a percepção deles em 

relação aos demais sanjoanenses procurarem ou não pela qualificação profissional. Os 

resultados foram apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Percepção dos comerciantes locais quanto ao demais sanjoanenses procurarem 

ou não se qualificar. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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A Figura 3 aponta que 66,67% dos comerciantes locais acreditavam que os 

sanjoanenses estavam buscando qualificar-se após a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, enquanto 33,33% acreditam que não estão. Ressalta-se que se 

encontrou um resultado semelhante a este no questionário realizado com os munícipes, 

que também acreditam que os demais sanjoanenses estavam buscando se qualificar para 

ofertarem mão de obra especializada para o referido Complexo Industrial. 

Destaca-se que, provavelmente, os comerciantes locais podem ter apontado que os 

sanjoanenses estavam procurando se profissionalizar, devido a algumas facilidades. Estas 

foram apontados por Kury, Rezende e Pedlowski (2010) que afirmaram que São João da 

Barra possui uma melhor infraestrutura educacional, além de maior facilidade de 

deslocamento para as universidades localizados no município de Campos dos 

Goytacazes, se comparado a outros distritos do município, como no caso do Açu.  

Além disso, os comerciantes podem ter apontado que os sanjoanenses estavam 

procurando qualificação devido à incentivos da administração pública local, conforme a 

Prefeitura de São João da Barra (2019), por não haver instituição de ensino superior no 

município, são disponibilizados 10 ônibus e seis micro-ônibus para o transporte de 

estudantes de todo o município, com rotas de saída e passagem pelo centro de São João 

da Barra, Atafona, Grussaí e Praia do Açu, de modo a atender cerca de 700 alunos pelo 

programa de Transporte Universitário/Técnico. 

Ademais, perguntou-se aos comerciantes locais se os mesmos possuíam 

funcionários ou se trabalhavam sozinhos em seus estabelecimentos, caso possuíssem 

funcionários, perguntou-se qual a percepção dos mesmos com relação ao grau de 

capacitação de seus funcionários, bem como os investimentos públicos em educação que 

mais contribuíram para tal capacitação. Assim, procurou-se saber qual a contribuição que 

os possíveis investimentos em educação tiveram para seus comércios, e se os mesmos 

observaram evolução na qualidade de ensino ofertado na cidade.  Os resultados podem 

ser vistos na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Percepção dos comerciantes locais sobre capacitação de funcionários, 

investimento público em educação na cidade de São João da Barra e 

evolução da qualidade do ensino ofertado. 

Variável relacionada à educação Valor (%) 

Funcionários 

Possui funcionário 43,14% 

Não possui funcionário 56,86% 

Capacitação de funcionários 

São mais capacitados 17,65% 

São menos capacitados 25,49% 

Não responderam 56,86% 

Percepção de investimentos 

Instalação do Instituto Federal 5,88% 

Bolsa Universitária 5,88% 

Transporte universitário 5,88% 

Não responderam 82,35% 

Percepção da contribuição dos investimentos 

Contribuiu 13,73% 

Não contribuiu 78,43% 

Contribuiu pouco 5,88% 

Não houve alteração 1,96% 

Percepção de melhorias em educação 

Melhorou 41,18% 

Não melhorou 27,45% 

Melhorou pouco 21,57% 

Não houve alteração 5,88% 

Não soube informar 3,92% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  

Por meio da Tabela 11, pode-se verificar que 56,86% dos comerciantes, disseram 

não possuírem funcionários, enquanto 43,14% informaram possuírem funcionários em 

seus estabelecimentos. A Tabela 11 também mostra que dos 43,14% que responderam ter 

funcionários, 25,49% destacaram que estes são menos capacitados, enquanto 17,65% 

informaram que seus funcionários são mais capacitados.  

Com relação aos investimentos que mais contribuíram para a capacitação dos 

funcionários dos comerciantes locais, a Tabela 11 revela que, 5,88% responderam que 

foram a instalação da base do Instituto Federal Fluminense, bolsa universitária e 

transporte universitário, respectivamente. Entretanto, apesar de afirmarem que os 

referidos investimentos contribuíram para a capacitação de seus funcionários, 78,43% 

apontaram que tais investimentos não forem capazes de contribuir diretamente para seus 

comércios.  
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Tal situação pode estar ligada ao fato tanto de ter-se observado um baixo nível de 

escolaridade apresentado pelos munícipes, de modo que ainda existe uma defasagem em 

relação à capacitação, seja pela pouca oferta de cursos, ou até mesmo pela cultura local, 

onde os residentes, de maneira geral, não se preocupam muito com a formação 

profissional; ou, também pelo fato de que a mão de obra contratada pelo comércio local 

não é especializada, e isso ocorre como uma estratégia de redução dos custos com 

funcionários, uma vez que os comerciantes possam preferir mão de obra barata do que 

qualificada, dado às particularidades dos seus negócios. Ademais vale dizer que, 

provavelmente, a mão de obra especializada esteja trabalhando no Complexo Industrial, 

uma vez que os mesmos apontaram que houve aumento no emprego relacionado ao 

referido Complexo e que este, em sua maioria, necessita de mão de obra com maior nível 

de qualificação. 

Por outro lado, mesmo os comerciantes afirmando que não houve contribuição 

direta para seu comércio após instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

41,18% apontaram que a qualidade do ensino melhorou, 27,45% afirmaram que não 

melhorou, enquanto 21,57% afirmaram que melhorou pouco. Ressalta-se que os 

comerciantes aproveitaram para apontar que há poucos cursos disponíveis na cidade e 

que o IFF, por exemplo, poderia ofertar mais opções de cursos para os residentes. Assim, 

a percepção dos comerciantes mostrou-se positiva com relação às melhorias no ensino no 

município e tal percepção relaciona-se tanto com a instalação do IFF, como bolsa 

universitária, quanto com o transporte universitário, uma vez que os comerciantes 

apontaram que houve mais investimento público nesses aspectos. Entretanto, ressalta-se 

que o primeiro investimento é Federal, mas que os dois últimos são locais. Também foi 

apontado como negativo o fato de a cidade não possuir Faculdade, o que dificulta mais 

para os munícipes se qualificarem. 

No que se refere às questões relacionadas à saúde e o que os comerciantes 

perceberam de possíveis efeitos decorrentes da instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, apresenta-se, na Tabela 12 as respostas das entrevistas em relação a 

evolução da qualidade da saúde ofertada, bem como os investimentos em saúde que mais 

beneficiaram os funcionários dos mesmos. 
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Tabela 12 – Percepção dos comerciantes quanto a evolução da qualidade da saúde 

ofertada, bem como a influência dos investimentos em saúde sobre os 

benefícios gerados aos funcionários do comércio local. 

Variáveis relacionadas à saúde pública Valor (%) 

Qualidade da saúde 

Melhorou 21,57% 

Não melhorou 41,18% 

Melhorou muito 1,96% 

Melhorou pouco 25,49% 

Não houve alteração 9,80% 

Influência dos investimentos nos funcionários 

Elevou a produtividade 3,92% 

Reduziu afastamento por doenças 9,80% 

Não sabe informar 1,96% 

Não responderam 5,88% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, a maioria dos 

comerciantes entrevistados, cerca de 41,18% apontaram que a qualidade da saúde não 

melhorou, enquanto 25,49% apontaram que melhorou pouco e 21,57% afirmaram que 

melhorou. Assim sendo, durante a entrevista, os comerciantes aproveitaram para apontar 

que a qualidade da saúde na cidade não melhorou devido ao fechamento da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) para realização de obras há cerca de três anos, e esta UPA 

passou a funcionar junto com a Santa Casa; mas, que até hoje as obras estão paradas.  

Ressalta-se que esta questão de que a UPA foi fechada também foi evidenciada 

como um ponto negativo pelos munícipes e, portanto, a administração pública local deve 

ter um olhar para essa questão tendo em vista solucioná-la. Além disso, foi apontado 

pelos comerciantes que “a saúde pública não é tão boa em todo o país”, e que em São 

João da Barra, mesmo em um contexto adverso em termos de investimentos públicos, a 

prefeitura ainda consegue levar pacientes enfermos para outras localidades, e que é 

possível também a realização de alguns exames mais básicos na cidade, viabilizados pela 

prefeitura. 

Nesse sentido, Lima e Simões (2010) afirmam que decisões de investimento são 

essenciais na teoria do desenvolvimento realizada por Hirschman, funcionando como 

objeto de política econômica. Então, uma das causas para que não se tenha observado, a 

partir das respostas dos comerciantes locais, significativas melhorias em saúde na cidade 

de São João da Barra, após a instalação do Complexo Industrial em questão, relaciona-se 

com o fato apontado por Lima e Simões (2010), onde os mesmos destacaram que para 
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alcançar o desenvolvimento é essencial o comprometimento com vários projetos que 

gerem efeitos favoráveis sobre o fluxo de renda e, inclusive, em uma variedade de áreas, 

como no caso da educação, transportes, indústria, saúde, urbanização etc., onde a 

realização é limitada pela capacidade de investimento da administração pública local.  

Ademais, para os comerciantes que informaram que houve melhora na qualidade 

da saúde, lhes foram questionados qual a influência para a saúde de seus funcionários. 

Por meio da Tabela 12, pode-se dizer que se obteve como resposta, que 9,80% disseram 

que tais investimentos reduziram afastamentos por doenças, 3,92% apontou que elevou a 

produtividade, enquanto 1,96% alegaram que não sabiam informar. 

 Ademais, questionou-se aos comerciantes se os seus funcionários possuem plano 

de saúde e somente um comerciante disse que sim e apontaram que não sabe se, com os 

investimentos públicos em saúde após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, os funcionários têm utilizado mais ou se tem sido necessário utilizar menos o plano 

de saúde fornecido pelo mesmo.  

No que diz respeito à segurança pública, questionou-se aos comerciantes sobre o 

volume de pessoas de fora da cidade que passaram a frequentar seus comércios, e 

também se perguntou como os comerciantes se sentiam em relação ao nível de violência, 

assaltos, por exemplo. No caso de a percepção dos comerciantes com relação à entrada de 

pessoas de fora na cidade em São João da Barra provocada pela criação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, as respostas foram apresentadas na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Percepção dos comerciantes com relação a entrada de pessoas de fora na 

cidade de São João da Barra desde a criação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Conforme a Figura 4, cerca de 43,14% dos comerciantes apontaram que o fluxo 

de pessoas de outros municípios para São João da Barra aumentou após instalação do 

Complexo Industrial, 41,18% informaram que aumentou muito, enquanto 32,34% 

apontaram que aumentou pouco. Ressalta-se que esse aumento no fluxo de pessoas 

relaciona-se diretamente com o aumento na demanda pelos produtos e serviços ofertados 

no comércio local, uma vez que 62,75% dos comerciantes informaram, conforme 

apresentado na Figura 5, que o referido fluxo de pessoas impactava positivamente no 

comércio.  

 

 

Figura 5 – Percepção dos comerciantes com relação ao impacto no comércio proveniente 

da entrada de pessoas de fora na cidade de São João da Barra desde a criação 

do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Entretanto, de um modo geral, os comerciantes relataram que no início da 

construção do Complexo Industrial e Portuário do Açu, as vendas em seus comércios 

eram bem maiores do que são hoje. Acredita-se que isso se deve ao fato de ter se acabado 

a fase de implantação da infraestrutura portuária, na qual, geralmente, emprega-se 

significativa parcela de mão de obra com pouca qualificação e que ficava instalada no 

município. E que, portanto, agora, na fase de operação do Complexo, emprega-se em 

grande maioria, mão de obra mais qualificada e conforme apontado pelos próprios 

comerciantes durante as entrevistas, estes funcionários estão, na maior parte, instaladas 

em Campos dos Goytacazes, devido ao porte do município e maiores variedades de locais 

para serem frequentados como forma de lazer e qualidade de vida. 

62,75%

37,25%

Positiva Negativa
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 No que se refere à percepção dos comerciantes em relação à 

violência/criminalidade na cidade de São João da Barra desde a instalação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, na Tabela 13, apresentam-se os resultados obtidos a partir 

das entrevistas aplicadas. 

 

Tabela 13 – Percepção da violência/criminalidade na cidade de São João da Barra desde a 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

Variáveis de segurança pública Valor (%) 

Percepção da violência/criminalidade 

Aumentou 19,61% 

Diminuiu 1,96% 

Aumentou muito 5,88% 

Aumentou pouco 5,88% 

Não Houve alteração 66,67% 

Se já foram assaltados 

Sim 11,76% 

Não 88,24% 

Como se sentem em ter um comércio na cidade 

Segura (o) 37,25% 

Insegura (o) 31,37% 

Pouco segura (o) 31,37% 

Percepção de melhorias 

Melhorou 23,53% 

Não melhorou 23,53% 

Melhorou pouco 31,37% 

Não houve alteração 19,61% 

Não soube informar 1,96% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com as informações disponibilizadas na Tabela 13, verificou-se que 

66,67% dos comerciantes acreditavam que a violência/criminalidade não alterou após a 

instalação do Complexo Industrial. Entretanto, os comerciantes apontaram que os crimes 

cometidos na cidade eram realizados “pelos próprios munícipes aproveitando que a 

cidade está mais cheia devido ao fato do aumento populacional proveniente do referido 

Complexo”. 

Nesse sentido, conforme Tabela 13, cerca de 88,24% dos comerciantes disseram 

que não foram assaltados após a instalação do Complexo Industrial, enquanto apenas 

11,76% informaram já terem sido assaltados. Como a maioria nunca foi assaltado, cerca 

de 37,25% dos comerciantes relataram sentirem-se seguros em possuir um comércio em 

São João da Barra, enquanto 31,37% sentem-se inseguros e pouco seguros, 

respectivamente. Com isso, a maioria dos comerciantes, aproximadamente 31,37%, 
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afirmaram que a segurança melhorou pouco. Logo, provavelmente, o fato de ter ocorrido 

aumento populacional na cidade fez com que a administração pública local melhorasse a 

qualidade da segurança oferecida por meio de investimentos realizados nessa área e, 

consequentemente, o índice de assaltos e violência, após a implementação do Complexo 

não foram suficientemente diferentes do que ocorrera antes da instalação do 

empreendimento.   

No que se refere à infraestrutura pública da cidade, perguntou-se aos comerciantes 

qual foi a principal mudança na infraestrutura da cidade que mais afetou o seu comércio e 

o seu nível de satisfação com a referida mudança ou ainda se a mesma melhorou em 

decorrência da instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. As respostas 

obtidas estão apresentadas na Tabela 14.   

 

Tabela 14 – Percepção dos comerciantes sobre as principais mudanças na infraestrutura 

na cidade de São João da Barra desde a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, nível de satisfação e percepção de melhorias. 

Variáveis de infraestrutura pública Valor (%) 

Principais mudanças na infraestrutura 

Serviços públicos (esgoto, água, luz) 7,84% 

Serviços de telefonia e internet 62,75% 

Ruas asfaltadas 23,53% 

Outros 5,88% 

Nível de satisfação 

Satisfeita (o) 50,98% 

Insatisfeita (o) 13,73% 

Muito satisfeita (o) 1,96% 

Pouco satisfeita (o) 17,65% 

Indiferente 15,69% 

Percepção de melhorias 

Melhorou 37,25% 

Não melhorou 21,57% 

Melhorou muito 3,92% 

Melhorou pouco 37,25% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 Conforme a Tabela 14, cerca de 62,75% apontaram como a principal mudança na 

infraestrutura, os serviços de telefonia e internet. Quando questionados sobre a satisfação 

com a referia mudança na infraestrutura, cerca de 50,98% afirmaram que estão satisfeitos 

com essa mudança. 

 Ademais, de acordo com a Tabela 14, cerca de 37,25% dos comerciantes 

acreditavam que a infraestrutura da cidade melhorou e o mesmo percentual (37,25%) 

também acreditava que melhorou pouco com a instalação do Complexo Industrial e 
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Portuário do Açu, respectivamente. Portanto, de um modo geral, os comerciantes locais 

acreditavam que a infraestrutura tenha melhorado na cidade e este fato poderia estar 

relacionado aos serviços de telefonia e internet.  

Ressalta-se que os comerciantes aproveitaram para informar que depois que o 

supracitado Complexo Industrial foi instalado na cidade, diversas empresas prestadoras 

de serviços de internet instalaram-se na mesma, o que fez ter uma maior variedade de 

lojas de internet. Nesse sentido, acredita-se que foram produzidos efeitos de dispersão 

(trickling down-effects) na cidade de São João da Barra, conforme discutido por 

Hirschman, e aos quais, de acordo com Turra e Lima (2018), estes são relacionados às 

transformações favoráveis do pólo de crescimento sobre o seu entorno, sendo, portanto, o 

aparecimento de novas prestadores de serviços de internet uma transformação favorável 

na infraestrutura da cidade após a instalação do referido Complexo, na percepção dos 

comerciantes. 

Em tempo, destaca-se que apesar da percepção otimista dos comerciantes com 

relação à infraestrutura na cidade, os investimentos em infraestrutura ainda não estão 

condizentes com a arrecadação do município. Conforme os dados do IBGE de 2018, 

apontados por Campinho e Arruda (2019), a cidade de São João da Barra, na qual recebe 

royalties do petróleo e de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, alcança em 2018 um cenário que ainda necessita 

muito investimento, uma vez que apenas 37,3% de domicílios possuem esgoto sanitário 

apropriado; cerca de 58,5% de domicílios urbanos estão situados em vias públicas com 

arborização; e somente 20,5% de domicílios urbanos estão localizados em vias públicas 

com urbanização apropriada – como no caso de presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio. 

Com relação ao emprego para os munícipes, perguntou-se aos comerciantes qual a 

percepção dos mesmos com relação ao emprego após a instalação do Complexo 

Industrial e Portuário do Açu. Os resultados foram apresentados na Figura 6. 
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Figura 6 – Percepção dos comerciantes com relação ao emprego para os munícipes desde 

a criação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Conforme os resultados apresentados na Figura 6, cerca de 43,14% dos 

comerciantes entrevistados apontaram que a quantidade de emprego no Complexo 

Industrial e Portuário do Açu, para a população de São João da Barra, aumentou pouco; já 

37,25% afirmaram que o emprego aumentou. Portanto, de um modo geral, pode-se dizer 

que os comerciantes possuíam uma visão otimista com relação ao aumento da geração de 

emprego promovida pelo referido Complexo.  

Destaca-se que os comerciantes apontaram que o supracitado Complexo também 

empregava pessoas de fora do município, o que pode demonstrar que os munícipes não 

estavam de fato preparados para trabalhar no Complexo. Isso porque, conforme Bezerra, 

Souza e Filho (2017) a instalação de um Complexo Industrial em uma região agrária 

acaba mudando a lógica das relações de trabalho, uma vez que haverá demanda por um 

tipo específico de profissionais que a região não possui, havendo necessidade de importar 

mão de obra com a especialidade requisitada.  

Por fim, foi questionado aos comerciantes as suas percepções em relação às 

principais transformações socioeconômicas, sejam elas benefícios ou malefícios que os 

mesmos atribuíam à instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. Os resultados 

foram apresentados na Tabela 15.  
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Tabela 15 – Percepção dos comerciantes quanto aos benefícios e malefícios promovidos 

na cidade de São João da Barra após a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu.  

Variáveis analisadas Valor (%) 

                    Percepção das transformações socioeconômicas 

Melhoria na qualidade de vida 37,25% 

Melhoria na infraestrutura 50,98% 

Melhoria na saúde 31,37% 

Melhoria na segurança 41,18% 

Aumento de emprego 76,47% 

Melhoria na educação 39,22% 

Desenvolvimento socioeconômico 66,67% 

Outros 1,96% 

Não houve benefícios 15,69% 

Percepção dos malefícios 

Aumento do custo de vida 84,31% 

Aumento de trânsito 86,27% 

Desapropriação 78,43% 

Aumento da violência/criminalidade 80,39% 

Aumento da população 98,04% 

Questões ambientais 62,75% 

Percepção das transformações socioeconômicas superarem ou não os malefícios 

Superam 92,16% 

Não superam 7,84% 

Percepção quanto ao desenvolvimento socioeconômico 

Contribuiu 50,98% 

Não contribuiu 21,57% 

Contribuiu pouco 23,53% 

Não sei informar 3,92% 

                                            Percepção de melhorias 

Melhorou 31,37% 

Não melhorou 23,53% 

Melhorou pouco 41,18% 

Não houve alteração 3,92% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 15, destaca-se que 76,47% dos comerciantes apontaram o 

aumento do emprego como sendo a principal transformação socioeconômica (benefício) 

observada na cidade após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

66,67% apontaram o desenvolvimento socioeconômico, enquanto 50,98% apontaram 

melhorias em infraestrutura. Por outro lado, como principais malefícios, verificou-se que 

98,04% destacaram o aumento populacional, cerca de 86,27% apontaram aumento de 

trânsito, 84,31% apontaram o aumento no custo de vida, enquanto 80,39% apontaram o 

aumento da violência/criminalidade na cidade. 
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Quando questionados se as referidas transformações socioeconômicas geradas 

pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu, isto é, benefícios superaram ou não os 

malefícios, cerca de 92,16% afirmaram que as transformações socioeconômicas benéficas 

geradas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu superaram as maléficas, enquanto 

7,84% afirmaram que não superaram. Deste modo, verificou-se que os comerciantes, 

assim como os munícipes, acreditavam ter ocorrido maior benefício do que malefício 

para a cidade de São João da Barra ter um Complexo Industrial instalado devido às 

oportunidades de empregos, desenvolvimento socioeconômico promovido e melhorias na 

infraestrutura. 

Nesse sentido, as informações da Tabela 15, também permitem inferir que cerca 

de 50,98% dos comerciantes acreditavam que o Complexo Industrial contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da cidade. Ressalta-se que este resultado de que o referido 

Complexo contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da cidade também foi 

apontado pelos munícipes. Ademais, resultados semelhantes também foram identificados 

no estudo realizado por Vasconcelos (2014) que verificou que os munícipes de Vitória, 

no estado do Espírito Santo, possuíam uma percepção positiva com relação ao Porto de 

Vitória e que se relacionava com o fato de que o Porto de Vitória era crucial para 

promover o desenvolvimento econômico local, isto é, possuía um papel importante na 

economia de Vitória. 

Por fim, no que concerne à renda, os dados da Tabela 15 mostram que cerca de 

41,18% dos comerciantes informaram que houve pouca melhora nas condições de renda 

de seus estabelecimentos após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 

Destaca-se que esta informação está condizente com o que foi apontado pelos 

comerciantes sobre os reflexos do aumento populacional que ocorreu após instalação do 

Complexo, que fez com que influenciassem de forma positiva seus comércios, por meio 

da compra de bens e serviços, consequentemente, proporcionou um aumento na renda dos 

mesmos. Entretanto, isso se deu mais fortemente na fase de instalação do Complexo, 

onde a mão de obra era formada, em grande parte, por trabalhadores locais ou da região 

que ali gastavam seus ganhos, fato esse que já não ocorre na mesma magnitude, uma vez 

que, agora, as operações do Complexo exigem mão de obra de profissionais mais 

especializados e, que portanto, requerem salários maiores e com isso, se dão ao luxo de 

escolherem residir em cidades maiores, com Campos dos Goytacazes, a fim de 

proporcionar melhores condições de vida à sua família, principalmente no que concerne 

ao acesso à educação, saúde e entretenimento. 
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4.3. Percepção do gestor público de São João da Barra em relação às transformações 

socioeconômicas decorrentes do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

 

A entrevista foi realizada com o subsecretário de desenvolvimento econômico, por 

este possuir uma visão holística das transformações promovidas na cidade de São João da 

Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. O mesmo possui 47 

anos e reside no município cerca de 15 anos, atuando na referida função por dois anos e 

meio, com grau de escolaridade de pós-graduação em Direito Ambiental e Petróleo. 

No que se refere à educação, perguntou-se ao gestor público, subsecretário de 

desenvolvimento econômico, em qual modalidade de ensino teve mais investimento 

público em São João da Barra e obteve-se como resposta que foi no ensino técnico 

profissionalizante, voltado para as atividades que envolvem o referido Complexo. 

Ressalta-se que conforme Campinho et al. (2017), desde 2002, o governo Federal e o 

governo local firmaram uma parceria tendo em vista ofertar cursos profissionalizantes na 

cidade, mas a sede do Instituto Federal Fluminense só foi instalada no ano de 2014.  

Nesse sentido, o subsecretário afirmou que os sanjoanenses tem procurado se 

profissionalizar, buscando inserção no Complexo Industrial e Portuário do Açu e que só 

nesse ano de 2019, em parceria com a Gás Natural do Açu (GNA) que é uma empresa 

subsidiária da Prumo, Siemens e BP, a prefeitura formou mais de 250 alunos em diversos 

cursos voltados para as atividades do supracitado Complexo. Assim sendo, o fato de a 

prefeitura local realizar parcerias com empresas do Complexo Industrial está condizente 

com a afirmação feita por Carrière e Cazella (2006), que apontaram que um grande 

Complexo Industrial por si só não é uma condição suficiente para gerar efeitos de 

transbordamento na região receptora, ficando claro que se deve haver uma participação 

ativa do governo local em conjunto com o referido Complexo. 

Com relação à evolução (melhoria) da educação ofertada na cidade após a 

instalação do Complexo Industrial, o subsecretário informou que “a educação melhorou, 

pois temos mais de oito cursos diferentes voltados exatamente para as atividades 

desenvolvidas no porto. Quando falamos em ensino/educação, ele não pode se restringir 

mais só em áreas específicas como graduação ou pós-graduação, também se tem que 

pensar na alfabetização. Com o advento da globalização, temos que buscar outras formas 

de avaliação, por exemplo, tanto que hoje, o que aprendemos no primário de avaliação 

vem mudando um pouco pois tem gente que tem aptidão para uma coisa e não tem para 



70 

 

 

outra. Então, eu acho que a educação melhora muito a partir do momento que você dá 

oportunidade para as pessoas verem outra coisa”.  

Nesse sentido, segundo dados dos Estudos Socioeconômicos do TCE – RJ, 2015, 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de São João da Barra era de 0,671 no ano 

de 2010, o que quer dizer que o município encontra-se na faixa de desenvolvimento 

humano médio. Os Estudos Socioeconômicos do TCE – RJ, 2015 apontam que entre 

2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi educação (aumento 

de 0,184), seguida por renda e por longevidade. Portanto, os dados sobre a evolução da 

qualidade da educação em São João da Barra estão de acordo com a percepção do 

subsecretário de desenvolvimento econômico, uma vez que o mesmo acredita que a 

educação tenha melhorado no município. 

Com relação à saúde, questionado sobre qual nível de satisfação com a saúde o 

mesmo acredita que os munícipes e comerciantes locais “estavam poucos satisfeitos”, 

uma vez que “nunca está bom também, pois o município faz uma projeção para atender 

50 mil pessoas e daqui a pouco tem 100 mil, então, qualquer projeção que tenha feito 

ainda sim é ultrapassada pela demanda local, mas ninguém deixa de ser atendido aqui”. O 

subsecretário disse ainda que “por exemplo, o município permite aos pacientes fazer 

tratamento de câncer em Barretos, visto que disponibiliza transporte que os leva e traz”.  

Além disso, o subsecretário de desenvolvimento econômico disse que a prefeitura 

municipal de São João da Barra tem um convênio com um hospital de Itaperuna, Hospital 

São José do Avaí. E, também com a Santa Casa de Campos, com o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), em uma de suas sedes situada na cidade do Rio de Janeiro.  

O subsecretário destacou que “os melhores ortopedistas que temos na região 

atendem aqui no município de graça”. Além disso, disse que “a consulta para essa 

especialidade em Campos, custa em torno de 800 reais e não tem vaga”, disse o 

subsecretário. Dessa forma, para o subsecretário de desenvolvimento econômico, o 

município investiu mais em saúde na cidade, afirmando que devido a esses investimentos, 

“hoje muita gente vem de fora para fazer tratamento na Santa Casa de São João da Barra” 

e que, portanto, o mesmo considera que a saúde na cidade melhorou após a instalação do 

Complexo Industrial. 

No que tange à segurança, mais especificamente com relação à entrada de pessoas 

de fora na cidade e se essa entrada de pessoas foi positiva ou negativa para o município, o 

secretário informou que “isso é bem relativo, pois os profissionais de baixa instrução e 

pouca experiência têm mais dificuldade de conseguir uma vaga; porém, com as políticas 
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de incentivo ao emprego aplicado pela Prefeitura, esse fluxo de pessoas aumentou muito 

nos últimos dois anos”. Disse ainda que, “pontualmente, se contrata de fora pessoas com 

experiências ou conhecimentos específicos para determinada profissão que não se 

encontra no município. Então, se uma empresa nos pedisse hoje um economista formado, 

talvez eu não encontre aqui, então, não posso proibir que a empresa traga de fora. Mas 

pedreiro, carpinteiro, ajudante, tem muito na cidade, mas uma pessoa que tem 

determinado conhecimento específico em uma área, não tem e acaba vindo de fora”.  

Ademais, o subsecretário relatou que “esse profissional que vem de fora traz com 

ele família e outras pessoas ou constrói uma família na cidade”. Então, segundo a 

percepção do subsecretário, “a vinda de pessoas de fora para a cidade é relativo, pois 

depende do ângulo que você vê; se, o olhar for pelo lado da experiência profissional, 

pode ser que tenha sido negativo, mas se olharmos pelo lado do morador, pode ser que 

tenha sido positiva, pois a gente tem oferecido alternativas”. Disse ainda que “uma coisa 

acompanha a outra, pois as pessoas da cidade que vêem que está contratando pessoas de 

fora, pois reconhecem que não estão devidamente preparados, vai se sentir motivado a 

quererem ter mais conhecimento para que eles possam concorrer de igual para igual. 

Então, por isso é relativo”. 

Quanto à segurança pública, o subsecretário considera que os munícipes e 

comerciantes locais se sentem inseguros em morar ou ter um empreendimento em São 

João da Barra, porque “o Porto traz muita gente de fora de seu cotidiano e a cidade é de 

pequeno porte, tem até 36 mil habitantes. É igual no verão, há um salto populacional para 

cerca de 250 mil pessoas e é gente de todo tipo. Então, encaro como uma insegurança. 

Hoje não conseguimos deixar o portão de casa aberto igual quando éramos crianças, 

então, eu encaro como uma insegurança que é uma coisa natural em qualquer cidade em 

desenvolvimento/expansão”. 

Mesmo assim, parara ele, a segurança na cidade melhorou, pois foram realizados 

vários investimentos públicos nesta área após a instalação do Complexo Industrial, entre 

eles, o subsecretário destacou a “ampliação dos postos da guarda municipal, 

investimentos em novas viaturas, criação do centro de monitoramento na rodoviária do 

centro da cidade, convênio como Estado para manter o Programa Estadual de Integração 

na Segurança (PROEIS) 4 - que aproveita o policial de folga para fazer a segurança 

 
4 Conforme informações da Prefeitura de São João da Barra (2018), o Programa Estadual de Integração na 

Segurança (Proeis), consiste em um convênio entre a Prefeitura local e o Governo do Estado, onde os 
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armada dos munícipes, implantação de nova estação de rádio de comunicação para as 

operações, manutenção dos departamentos policiais dos distritos e a interação entre 

polícia e guarda municipal para aumentar a segurança local”. 

 No que se refere à infraestrutura, perguntou-se qual foi o papel da gestão pública 

no processo de implantação, acompanhamento e fiscalização do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu e se houve participação ativa do governo local, o mesmo apontou que 

“teve participação ativa do governo local. Na verdade, já vinha se falando há muitos anos 

do Porto, e desde a implantação do Porto, teve uma participação constante do poder 

público do município”.  

O subsecretário também mencionou que, “na gestão passada, os efeitos da 

implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu não foram positivos para a 

cidade”. Mas, que agora estes se mostram “positivos, pois atualmente nós estamos 

implantando políticas públicas de controle e fiscalização do Complexo”. Além disso, 

questionado se houve alguma contrapartida para o município devido à instalação do 

Complexo Industrial, a resposta do subsecretário foi de que “houve sim, como no caso 

das compensações ambientais entre outros”. 

 Para ele, no que tange às mudanças na infraestrutura do município, “a principal 

mudança foi em relação aos novos investimentos realizados e um olhar para uma terra 

antes esquecida e totalmente carente, como a Praia do Açu, em São João da Barra, e 

também reorganizar a cidade para um viés voltado para a indústria marítima e do turismo 

do negócio”. O subsecretário enfatizou que a cidade passou a contar com sete linhas de 

ônibus que faz o transporte da população entre os bairros da cidade e distritos, de forma 

totalmente gratuita.  

Também ressaltou como melhoria o fato de que, em 2019, a prefeitura passou a 

utilizar o aplicativo de celular “CittaMobi” permitindo a população ficar informada sobre 

horários e itinerário das linhas, e com isso, São João da Barra foi a terceira cidade do 

estado do Rio de Janeiro, a usar a tecnologia, ao adotar um modelo implantado em 

Winnepeq no Canadá, considerada a melhor cidade em transporte público do mundo. 

“Estamos em franca expansão da melhoria da infraestrutura logística do município, com a 

chegada de novas estradas, rodovias e ferrovias que ligam São João da Barra ao mundo”, 

disse o secretário. 

 
policiais que são previamente cadastrados, podem atuar voluntariamente em seu horário de folga mediante 

gratificação. 
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 Portanto, segundo o subsecretário, a infraestrutura na cidade melhorou muito, 

“pois antes não tinha uma linha de ônibus municipal e agora temos de graça. Hoje temos 

três linhas que fazem o transporte intermunicipal e que antes não tinha. Temos as 

rodovias que estão sendo preparadas para trazer melhorias. Estamos desenvolvendo a 

questão do saneamento básico também, vamos começar a desenvolver obras de 

calçamento para o município todo. Estamos desenvolvendo também um projeto para 

colocar em prática as melhorias em relação à mobilidade urbana, que envolve todo 

município também”. 

No que tange ao emprego para a população local, o subsecretário informou que 

“empregamos só no primeiro semestre de 2019, mais de 1.300 sanjoanenses, atualmente, 

estamos com quase 4.500 sanjoanenses empregados no Complexo Portuário. Temos hoje, 

no Porto, em torno de 33% a 38% do efetivo sanjoanense, num todo. Por exemplo, tem 

empresas que tem 60% de sanjoanenses e 40% de fora, outras tem 82%, então se você 

pega em um montante, juntando todas as empresas, é possível ter um resultado próximo 

de 40%”. 

Assim sendo, para o subsecretário, o emprego aumentou muito na cidade e ele 

apontou que “no último quadrimestre, segundo informações do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), São João da Barra teve um aumento no 

emprego de 3,64%, enquanto Campos teve 0,66% e Macaé, 0,74%”, que são as maiores 

cidades da região norte fluminense, e, portanto, as mais dinâmicas em termos 

econômicos. O subsecretário ainda pondera que, “os percentuais parecem quase não se 

diferenciarem, mas em um montante, são bem distintos, principalmente, quando se 

compara à cidade de Campos com São João da Barra”. E, por isso, afirma que, “são João 

da Barra, em termos de desenvolvimento e evolução, está bem à frente”. 

No que concerne à renda municipal, questionou-se, com a implantação do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, os tributos aumentaram ou não. O subsecretário 

informou que “a arrecadação aumentou consideravelmente em relação aos outros anos, 

por causa do Imposto Sobre Serviço (ISS)”. Entretanto, salientou que “a gestão atual 

pegou o município com uma dívida de 260 milhões de reais da gestão passada e o nosso 

orçamento dos quatro anos é de 269 milhões, então, praticamente tudo que o município 

tinha a receber em quatro anos, ele estava devendo e então, a dívida foi parcelada”. 

Destacou também que “o resultado dos royalties ajudou a gente a corrigir, parcelar, 

resolver a dívida. Então, o aumento da arrecadação fez com que a gente conseguisse 

colocar em dia as contas do município, manter o município no Serviço Auxiliar de 
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Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) - é como se fosse a SERASA, 

exigência para que o município possa receber verba federal, por exemplo, para investir na 

implantação de novas escolas e creches, reforma de todas as escolas do município, 

investimento em merenda, pagamento em dia dos servidores”. 

 Também há de se destacar que o subsecretário apontou como transformações 

socioeconômicas benéficas promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário, “a 

melhoria na qualidade de vida, aumento do emprego, melhoria na infraestrutura, melhoria 

na educação, melhoria na saúde e desenvolvimento socioeconômico. Por outro lado, 

apontou como malefícios promovidos pelo Complexo Industrial e Portuário, o aumento 

de trânsito, aumento da população, desapropriação, questões ambientais, aumento da 

violência/criminalidade e também a criação de comunidades em vulnerabilidade social 

(pessoas que vem de fora, vão embora e deixam as famílias), na qual a administração 

pública vem buscando solucionar tal problema”.   

Dessa forma, o subsecretário apontou que as transformações socioeconômicas 

benéficas, na sua visão, superam os malefícios gerados pelo referido Complexo, porque 

trouxe desenvolvimento econômico e social para o município de pequeno porte. Sob essa 

ótica, a percepção do subsecretário está de acordo com a afirmação de Esteves et al. 

(2012) de que os empreendimentos industriais, como no caso dos Complexos Industriais, 

a partir do momento em que são instalados em municípios, principalmente os de pequeno 

porte, acabam mudando sua estrutura, promovendo transformações em virtude do elevado 

número de pessoas que vem para o município em busca de oportunidade de emprego e 

renda, por exemplo. 

Por fim, o subsecretário apontou que, com a vinda do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, as condições de renda dos munícipes e comerciantes da cidade de São 

João da Barra melhoraram, “porque a geração de emprego trouxe fomento para o 

comércio local e desenvolvimento econômico da cidade. As pessoas recebem e gastam 

aqui, pois pagam aluguel, vão ao supermercado, compram quentinha, por exemplo”. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a percepção dos principais 

atores locais - que se consideraram como munícipes, comerciantes locais e gestores 

público  -  no que se refere às transformações socioeconômicas promovidas na cidade de 

São João da Barra após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, bem 

como se os mesmos observaram aumento do emprego, melhoria na educação, saúde, 

segurança, infraestrutura e renda. Para tanto, utilizou-se um roteiro de entrevista 

semiestruturado para obter tais informações que foram tabuladas e decodificadas no 

software Excel. Ressalta-se que se entrevistaram munícipes com idade superior a 18 anos, 

tanto homens como mulheres. Enquanto que a amostra de comerciantes locais foi 

estratificada de acordo com o segmento de atuação dos mesmos visando reduzir a 

probabilidade de viés na pesquisa. Ademais, utilizou-se das teorias que tratam do 

desenvolvimento regional – como Perroux, Myrdal e Hirscham – para discurtir os 

resultados encontrados com a entrevista. 

De maneira geral, conforme já esperado, observou-se que os munícipes 

apresentaram baixo nível de escolaridade, possuindo, em sua grande maioria, apenas o 

ensino médio. Ressalta-se que este baixo grau de escolaridade reflete diretamente no 

emprego e na renda, uma vez que a maioria relatou não trabalhar ou nunca ter trabalhado 

no Complexo Industrial e Portuário do Açu, por exemplo, por este necessitar mão de obra 

capacitada. Consequentemente, suas respectivas rendas não sofreram alteração, 

ganhando, em sua maioria, até um salário mínimo. Apesar disso, de um modo geral, os 

munícipes relataram que o emprego na cidade aumentou e que com a instalação do 

Complexo Industrial, diversificaram-se os postos de trabalho, que antes se concentravam 

em torno da fábrica de tecido (Tecex), fábrica de conhaque de alcatrão e prefeitura. 

Nesse sentido, os munícipes afirmaram que as principais transformações 

socioeconômicas benéficas geradas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu foram 

aumento do emprego, desenvolvimento socioeconômico e melhoria na infraestrutura, 

enquanto os principais malefícios destacados foram aumento populacional e aumento de 

trânsito. Assim, de maneira geral, os munícipes afirmaram que os benefícios gerados pelo 

supracitado Complexo superaram os malefícios gerados, sendo que este resultado 

também foi encontrado na literatura revisada, tanto para o caso do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu, quanto para outros exemplos de grandes empreendimentos implantados 

no Brasil. 
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Cabe ressaltar também que, de maneira geral, os munícipes apontaram terem 

notado melhorias na evolução da educação no município e que os investimentos em 

educação se deram, principalmente, em nível do ensino técnico. Foi constatada a 

ocorrência de um aspecto importante da teria de Hirschman, relacionado aos efeitos de 

dispersão, quando os munícipes afirmaram que acreditam que os demais sanjoanenses 

estão buscando qualificação de modo a receber maiores salários, o que se traduz em 

aumento do consumo e consequentemente, promove desenvolvimento para a região de 

influência e as regiões no entorno do empreendimento. No que tange à saúde, a maioria 

dos munícipes também afirmaram possuir visão otimista com relação ao investimento 

público, apontando em sua grande maioria que houve melhora.  

Já, com relação à segurança, apesar da maioria dos munícipes não terem sido 

assaltados após a instalação do Complexo Industrial, os munícipes identificaram que 

houve aumento da violência, mas que ainda se sentem seguros de residir no município, e 

que, portanto, de modo geral, acreditam que a segurança tenha melhorado também. De 

acordo com os munícipes, houve aumento populacional após a construção do Complexo 

Industrial e tal aumento foi mencionado na teoria de Myrdal, uma vez que, segundo o 

autor, o desenvolvimento da economia de uma região leva a imigração de capital 

humano, podendo promover dois efeitos que seriam os efeitos propulsores e os efeitos 

regressivos, sendo este último, o efeito encontrado na cidade. Ademais, no que se refere à 

infraestrutura, a maior parte dos munícipes notou que houve mudança, se mostrando 

satisfeitos com a infraestrutura da cidade e informando que houve melhoria. 

No que diz respeito aos comerciantes locais, também se verificou que, assim 

como observado pelas respostas dos munícipes, que os mesmos possuem ensino médio 

completo. De um modo geral, os comerciantes locais afirmaram que os investimentos 

feitos no município não foram capazes de beneficiar diretamente seus comércios, mas que 

houve melhoria na educação após a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, e que esta se deve ao transporte universitário, bolsa universitária e criação do 

Instituto Federal; mas, apontaram que o lado negativo na área da educação do município 

é não ter uma faculdade para atender à demanda local. 

Em relação à saúde, de modo geral, observou-se que os comerciantes acreditaram 

que não houve melhora, destacando o fechamento da única Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), que passou a funcionar junto com a Santa Casa da cidade. Ressalta-

se que a teoria de Hirschman aponta as decisões de investimento, incluindo uma 

infinidade de áreas – como no caso da saúde, como objeto de política econômica e 
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essencial para o desenvolvimento local. No que tange a segurança, de maneira geral, os 

comerciantes apontaram não terem sofrido assalto e que a violência/criminalidade na 

cidade não sofreu alteração, sentem-se seguros em ter um comércio em São João da 

Barra, uma vez que a segurança na cidade melhorou, mesmo que de forma pouco 

expressiva.  

Quanto à infraestrutura, notou-se que a maior parte dos comerciantes acreditava 

que a principal mudança na infraestrutura foram os serviços de telefonia e internet, o que 

fez com que a infraestrutura melhorasse na cidade, acredita-se que os efeitos de dispersão 

propostos na teoria de Hirschman foram verificados na cidade à medida que foram 

aparecendo as referidas empresas prestadoras de serviços de telefonia e internet após a 

instalação do Complexo Industrial. Em relação ao emprego, de um modo geral, os 

comerciantes acreditavam que tenham ocorrido aumentos de vagas, assim como 

destacaram os munícipes. No que se refere à renda, de maneira geral, os comerciantes 

apontaram que as condições de renda do comércio melhoraram pouco, uma vez que o 

aumento populacional influenciou de forma positiva no comércio, por meio do aumento 

da demanda, mas que isso ocorreu com maior intensidade no início da construção do 

Complexo. 

Além disso, para os comerciantes, as principais transformações socioeconômicas 

benéficas promovidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Açu foram aumento do 

emprego, desenvolvimento socioeconômico e melhoria na infraestrutura. Enquanto os 

malefícios foram o aumento populacional, aumento de trânsito, aumento no custo de vida 

e aumento da violência/criminalidade na cidade. Entretanto, de um modo geral, os 

comerciantes informaram que as transformações socioeconômicas benéficas geradas pelo 

Complexo Industrial e Portuário do Açu superam os malefícios gerados.  

Quanto à percepção do gestor público, a educação melhorou devido ao 

investimento Federal no ensino profissionalizante e à variedade de cursos existente no 

município. Quanto à saúde, o gestor público informou que melhorou, uma vez que o 

município conta com convênios em hospitais em Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Rio 

de Janeiro, entre outros e que os melhores ortopedistas da região atendem no município, 

por exemplo. No que se refere aos aspectos relacionados à segurança pública, o gestor 

público afirmou que, na sua percepção, houve melhorias, pois a prefeitura realizou 

diversos investimentos, entre eles, na compra de viaturas e na criação de centro de 

monitoramento, entre outros. 
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Ainda na percepção do gestor, a infraestrutura na cidade melhorou muito, uma vez 

que a cidade possui várias linhas de ônibus que fazem transporte gratuito, aplicativo para 

monitorar os horários dos ônibus, melhorias nas estradas e apontou que está sendo 

desenvolvido um projeto que visa melhorar o calçamento e mobilidade urbana do 

município. Quanto ao emprego, o gestor público apontou que este também aumentou 

muito na cidade e que, atualmente, existem quase 4.500 sanjoanenses empregados no 

Complexo Industrial e Portuário do Açu.  

No que se refere à renda, o gestor destacou que as condições de renda dos 

munícipes e comerciantes melhoraram e que os benefícios promovidos seriam a melhoria 

na qualidade de vida, aumento do emprego, melhoria na infraestrutura, melhoria na 

educação, melhoria na saúde e desenvolvimento socioeconômico; e os malefícios seriam 

aumento de trânsito, aumento da população, desapropriação, questões ambientais, 

aumento da violência/criminalidade e também a criação de comunidades em condições de 

risco socioeconômico. Mesmo, assim, o gestor apontou que os benefícios da implantação 

do Complexo Portuário do Açu superam os malefícios, pois promoveram 

desenvolvimento socioeconômico para o município de pequeno porte, como é o caso de 

São João da Barra 

Logo, diante do exposto, a hipótese da presente pesquisa foi aceita, uma vez que 

os principais atores locais evidenciaram que a contribuição do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu no desenvolvimento socioeconômico da cidade de São João da Barra 

superou os malefícios gerados pelo mesmo, funcionando como a indústria motriz da 

teoria de Perroux. Em tempo, ressalta-se como limitação da presente pesquisa o cenário 

econômico em que o país se encontra, principalmente em termos de emprego, renda e 

gestão pública. Inclusive, o fato de alguns atores locais se mostrarem desconfiados, 

achando que a pesquisa relacionava-se com a política na cidade também se mostrou como 

uma dificuldade na obtenção das respostas por parte dos entrevistados. Além disso, 

deixa-se como sugestão para trabalhos futuros, verificar a viabilidade econômica e social 

da instalação desses empreendimentos industriais e também a análise da percepção dos 

pescadores com relação às transformações socioeconômicas, visto que na literatura 

revisada, verificou-se que a construção de empreendimentos industriais causam impactos 

também na pesca, uma vez que no distrito de Atafona, por exemplo, pertencente ao 

município de São João da Barra, muitos sobrevivem desta atividade.
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APÊNDICES 

Roteiro 1- Munícipes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

Número do questionário: ________ 

Entrevistador (a): __________________________________________ 

Data da entrevista:  ___/___/___ 

 

1 Perfil do Munícipe 

 

1.1 Mora em São João da Barra? (   ) Sim  (   ) Não. Se sim, a quanto tempo? 

(  ) de 15 à 21 anos    (   ) de 36 à 42 anos 

(   ) de 22 à 28 anos    (   ) de 43 à 49 anos 

(   ) de 29 à 35 anos    (   ) 50 anos ou mais 

 

1.2 Quantos anos você tem? 

(   ) de 18 à 26 anos    (   ) de 41 à 47 anos 

(   ) de 27 à 33 anos    (   ) de 48 à 54 anos 

(   ) de 34 à 40 anos    (   ) 55 anos ou mais 

 

1.3 Qual seu Sexo? 

(   ) Feminino     (   ) Masculino 

 

1.4 Qual seu estado civil? 

(   ) Solteira (o)    (   ) Viúva (o) 

(   ) Casada (o)    (   ) Outros: _________________________ 

(   ) Divorciada (o) 

 

2 Perfil Educacional 

 

2.1 Qual seu grau de escolaridade? 

(   ) Não alfabetizada (o)   (   ) Alfabetizada (o) 

(   ) Ensino fundamental completo  (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio completo   (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior completo  (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Pós-graduação lato sensu  (   ) Pós-graduação stricto sensu 

  

2.2 Entre as opções abaixo, qual modalidade de ensino você acha que teve mais 

investimento na cidade com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino médio 

(   ) Ensino técnico    (   ) Ensino superior (particular à distância) 
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2.3 De um modo geral, qual seu nível de satisfação com o ensino na cidade de São 

João da Barra? 

(   ) Satisfeita (o)    (   ) Insatisfeita (o) 

(   ) Muito satisfeita (o)   (   ) Pouco satisfeita (o) 

(   ) Totalmente satisfeita (o)   (   ) Totalmente insatisfeita (o) 

(   ) Indiferente 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

2.4 Em sua opinião, com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

você acha que os Sanjoanenses tem procurado ou não tem procurado se 

profissionalizar mais?  

(   ) Sim     (   ) Não 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

2.5 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a educação na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

3 Perfil da Segurança 

3.1 Com a criação Complexo Industrial e Portuário do Açu, o que você acha que 

houve com a entrada de pessoas de fora na cidade? 

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

3.2 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a violência/criminalidade 

na cidade de São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu?  

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

 

3.3 Com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu, você já foi assaltado? 

(   ) Sim     (   ) Não  
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3.4 Após a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, como você se 

sente em morar em São João da Barra? 

(   ) Segura (o)     (   ) Insegura (o)  

(   ) Muito segura (o)    (   ) Pouco segura (o) 

(   ) Totalmente segura (o)   (   ) Totalmente insegura (o) 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

3.5 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a segurança na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração    (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

4 Perfil da saúde 

 

4.1 Você acha que houve ou não houve mais investimento em saúde na cidade de 

São João da Barra com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Houve investimento   (   ) Não houve investimento 

(   ) Houve muito investimento  (   ) Houve pouco investimento 

(   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

4.2 De um modo geral, qual seu nível de satisfação com a saúde na cidade de São 

João da Barra? 

(   ) Satisfeita (o)    (   ) Insatisfeita (o) 

(   ) Muito satisfeita (o)   (   ) Pouco satisfeita (o) 

(   ) Totalmente satisfeita (a)   (   ) Totalmente insatisfeita (o) 

(   ) Indiferente 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

4.3 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a saúde na cidade de São 

João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

5 Perfil da infraestrutura  

5.1 Na sua opinião, desde a implantação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, qual foi a principal mudança na infraestrutura da cidade de São João da 

Barra? 

(   ) Sinais de trânsito    (   ) Ruas asfaltadas 

(   ) Faixa de pedestre    (   ) Obras públicas 

(   ) Estradas mais sinalizadas  (   ) Faixa para ciclista 

(   ) Outros: _______________ 
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5.2 Como você considera essa mudança na infraestrutura para o desenvolvimento 

socioeconômico da cidade de São João da Barra? 

(   ) Boa     (   ) Ruim 

(   ) Ótima     (   ) Péssima 

(   ) Não sei informar  

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

5.3 De um modo geral, qual seu nível de satisfação com a infraestrutura na cidade 

de São João da Barra? 

(   ) Satisfeita (o)    (   ) Insatisfeita (o) 

(   ) Muito satisfeita (o)   (   ) Pouco satisfeita (o) 

(   ) Totalmente satisfeita (o)   (   ) Totalmente insatisfeita (o) 

(   ) Indiferente 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

5.4 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a infraestrutura na cidade 

de São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 

6 Perfil do Emprego 

6.1 Informe sua ocupação atual: 

(   ) Empregado    (   ) Desempregado/emprego informal 

(   ) Aposentado/Pensionista 

 

6.2 Você trabalha?  

(   ) Sim     (   ) Não 

6.3 Se sim, informar em qual tipo de empresa: 

(   ) Autônomo    (   ) Empresa pública 

(   ) Empresa Privada    (   ) Outros:__________________________ 

6.4 Há quanto tempo está inserido (a) no mercado de trabalho? 

(   ) Menos de 5 anos    (   ) De 6 à 10 anos 

(   ) De 11 à 15 anos    (   ) De 16 à 20 anos 

(   ) De 20 à 25 anos    (   ) Mais de 26 anos 

6.5 Você trabalha ou já trabalhou no Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Sim     (   ) Não 

6.6 Você conhece alguém que trabalha ou trabalhou no Complexo Industrial e 

Portuário do Açu? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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6.7 Em sua opinião, com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

o que ocorreu com a quantidade de emprego para a população local? 

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7 Perfil da renda 

7.1 Na sua opinião, a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

contribuiu ou não contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da cidade de 

São João da Barra? 

(   ) Contribuiu    (   ) Não contribuiu 

(   ) Contribuiu muito      (   ) Contribuiu pouco  

(   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7.2 Na sua percepção, quais benefícios você acredita que ocorreu na cidade de São 

João da Barra com a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Melhoria na qualidade de vida  (   ) Aumento do emprego    

(   ) Melhoria na infraestrutura  (   ) Melhoria na educação  

(   ) Melhoria na saúde   (   ) Desenvolvimento socioeconômico  

(   ) Melhoria na segurança   (   ) Não houve benefícios  

(   ) Outros: _______________________ 

7.3 Em sua opinião, quais malefícios você acredita que ocorreu na cidade de São 

João da Barra com a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Aumento no custo de vida   (   ) Aumento da violência/criminalidade 

(   ) Aumento de trânsito    (   ) Aumento da população  

(   ) Desapropriação    (   ) Questões ambientais  

(   ) Não houve malefícios   (   ) Outros:__________________________ 

7.4 Em sua percepção, os benefícios gerados pelo Complexo Industrial e Portuário 

do Açu superam ou não superam os malefícios gerados? 

(   ) Superam      (   ) Não superam 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7.5 Em que medida, a situação econômica atual influenciou na sua resposta 

anterior? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.6 Na sua percepção, com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu, o 

que ocorreu com as suas condições de renda?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

Justifique sua resposta___________________________________________________ 
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7.7 Qual a sua renda média mensal? 

(   ) Até 1 salário mínimo (R$ 998,00)     (   ) De 2001,00 à R$3000,00  

(   ) De R$999,00 à R$1500,00  (   ) Mais de R$3001,00    

(   ) De R$1501,00 à R$2000,00 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

Roteiro 2 – Comerciantes locais 

 

Número do questionário: ________ 

Entrevistador (a): __________________________________________ 

Segmento de atividade: ______________________________________ 

Data da entrevista:  ___/___/___ 

 

1 Perfil dos Comerciantes 

 

1.1 Mora em São João da Barra? (   ) Sim  (   ) Não. Se sim, a quanto tempo? 

(   ) de 15 à 21 anos    (   ) de 36 à 42 anos 

(   ) de 22 à 28 anos    (   ) de 43 à 49 anos 

(   ) de 29 à 35 anos    (   ) 50 anos ou mais 

 

1.2 Quantos anos você tem? 

(   ) de 18 à 26 anos    (   ) de 41 à 47 anos 

(   ) de 27 à 33 anos    (   ) de 48 à 54 anos 

(   ) de 34 à 40 anos    (   ) 55 anos ou mais 

 

1.3 Qual seu Sexo? 

(   ) Feminino     (   ) Masculino 

 

2 Perfil Educacional 

 

2.1 Qual seu grau de escolaridade? 

(   ) Não alfabetizada (o)   (   ) Alfabetizada (o) 

(   ) Ensino fundamental completo  (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio completo   (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior completo  (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Pós-graduação lato sensu  (   ) Pós-graduação stricto sensu 

2.2 Em sua opinião, com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

você acha que os Sanjoanenses tem procurado ou não tem procurado se 

profissionalizar mais? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

2.3 Em relação aos seus funcionários, você acha que os seus funcionários 

contratados mais recentemente são ou não são mais capacitados? 

(   ) São mais capacitados   (   ) São menos capacitados 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 
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2.4 Caso você ache que os seus funcionários estão mais capacitados, qual dos 

investimentos em educação citados abaixo, você acha que contribui mais para que 

seus funcionários sejam mais capacitados? 

(   ) Instalação do Instituto Federal   (   ) Transporte Universitário 

(   ) Bolsa Universitária   (   ) Outros: 

__________________________ 

 

2.5 De um modo geral, os investimentos em educação realizados na cidade de São 

João da Barra, após instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

contribuíram ou não contribuíram de alguma forma ao seu comércio? 

(   ) Contribuiu    (   ) Não contribuiu 

(   ) Contribuiu muito    (   ) Contribuiu pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

3 Perfil da Segurança 

3.1 Com a criação Complexo Industrial e Portuário do Açu, o que você acha que 

houve com a chegada de pessoas de fora na cidade? 

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

3.2 Em sua opinião, de que forma esse fluxo de pessoas de fora na cidade impacta o 

seu comércio?  

(   ) Positiva     (   ) Negativa 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

    

3.3 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a violência/criminalidade 

em seu comércio com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

 

3.4 Em sua opinião, como essa violência/criminalidade impacta o seu comércio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.5 Depois da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, seu 

comércio já foi assaltado? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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3.6 Após a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, como você se 

sente em ter um empreendimento em São João da Barra? 

(   ) Segura (o)     (   ) Insegura (o)  

(   ) Muito segura (o)    (   ) Pouco segura (o)  

(   ) Totalmente segura (o)   (   ) Totalmente insegura (o) 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

3.7 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a segurança na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

4 Perfil da saúde 

 

4.1 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com os investimentos em saúde 

na cidade de São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

4.2 Caso você considere que os investimentos em saúde melhoraram com a 

instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, no que esses investimentos 

influenciaram mais nos seus funcionários? 

(   ) Elevou a produtividade   (   ) Elevou qualidade do trabalho   

(   ) Reduziu os afastamentos por doenças (   ) Não sei informar 

(   ) Outros: __________________________ 

 

4.3 Seus funcionários possuem plano de saúde? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

4.4 Se sim, você acha que com possíveis investimentos realizados em saúde pública, 

após instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, os seus funcionários 

tem utilizado mais ou menos o plano de saúde? 

(   ) Tem utilizado mais    (   ) Tem utilizado menos    

(   ) Tem utilizado muito   (   ) Não tem utilizado 

(   ) Não sei informar 

5 Perfil da infraestrutura  

 

5.1 Na sua opinião, desde a implantação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, qual foi a principal mudança na infraestrutura da cidade de São João da 

Barra que mais afetou o seu comércio? 

(   ) Serviços públicos (esgoto, água, luz)   (   ) Ruas asfaltadas 

(   ) Serviços de telefonia e internet  (   ) Outros: _________________________ 
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5.2 Qual seu grau de satisfação com essa mudança na infraestrutura da cidade que 

mais afetou o seu comércio? 

(   ) Satisfeita (o)    (   ) Insatisfeita (o) 

(   ) Muito satisfeita (o)   (   ) Pouco satisfeita (o) 

(   ) Totalmente satisfeita (o)   (   ) Totalmente insatisfeita (o) 

(   ) Indiferente 

 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 

 

5.3 Como você considera essa mudança na infraestrutura para o desenvolvimento 

socioeconômico da cidade de São João da Barra? 

(   ) Boa     (   ) Ruim  

(   ) Ótima     (   ) Péssima 

(   ) Não sei informar  

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 

 

5.4 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a infraestrutura na cidade 

de São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 

6 Perfil do Emprego 

 

6.1 Há quanto tempo você tem o seu comércio? 

(   ) Menos de 5 anos    (   ) de 20 à 26 anos 

(   ) de 6 à 12 anos    (   ) de 27 à 33 anos 

(   ) de 13 à 19 anos    (   ) Mais de 34 anos 

 

6.2 Após a criação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, qual alteração você 

notou na demanda no seu comércio? 

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

6.3 Com a criação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, você teve que 

aumentar em algum momento o seu quadro de funcionários? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

6.4 Em sua opinião, com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

o que ocorreu com a quantidade de emprego na cidade de São João da Barra? 

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 
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7 Perfil da renda 

7.1 Na sua opinião, a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu 

contribuiu ou não contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da cidade de 

São João da Barra? 

(   ) Contribuiu    (   ) Não contribuiu 

(   ) Contribuiu muito      (   ) Contribuiu pouco  

(   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7.2 Na sua percepção, quais benefícios você acredita que ocorreu na cidade de São 

João da Barra com a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Melhoria na qualidade de vida  (   ) Aumento do emprego    

(   ) Melhoria na infraestrutura    (   ) Melhoria na educação  

(   ) Melhoria na saúde   (   ) Desenvolvimento socioeconômico  

(   ) Melhoria na segurança   (    ) Não houve benefícios 

(   ) Outros: ________________________  

7.3 Em sua opinião, quais malefícios você acredita que ocorreu na cidade de São 

João da Barra com a implantação do Complexo industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Aumento no custo de vida   (   ) Aumento da violência/criminalidade 

(   ) Aumento de trânsito    (   ) Aumento da população  

(   ) Desapropriação    (   ) Questões ambientais  

(   ) Não houve malefícios   (   ) Outros:__________________________ 

7.4 Em sua percepção, os benefícios gerados pelo Complexo Industrial e Portuário 

do Açu superam ou não superam os malefícios gerados? 

(   ) Superam      (   ) Não superam 

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7.5 Em que medida, a situação econômica atual influenciou na sua resposta 

anterior? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.6 Na sua percepção, com a vinda do Complexo industrial e Portuário do Açu o 

que ocorreu com as condições de renda do seu estabelecimento?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

Justifique sua resposta___________________________________________________ 

7.7 Na sua percepção, com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu, o 

que ocorreu com as condições de renda da cidade de São João da Barra?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

 

Justifique sua resposta___________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

Roteiro 3 - Gestor Público 

Número do questionário: ________ 

Entrevistador (a): __________________________________________ 

Data da entrevista:  ___/___/___ 

 

1Perfil do Gestor público 

1.1 Mora em São João da Barra? (   ) Sim  (   ) Não. Se sim, a quanto tempo? 

______________________________________________________________________ 

 

1.2 Quantos anos você tem? _________ 

 

1.3 Qual seu sexo? 

(   ) Feminino     (   ) Masculino 

1.4 Há quanto tempo você trabalha na gestão pública/nesta função? ___________ 

 

2 Perfil Educacional 

 

2.1 Qual seu grau de escolaridade? 

(   ) Não alfabetizada (o)   (   ) Alfabetizada (o) 

(   ) Ensino fundamental completo  (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio completo   (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior completo  (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Pós-graduação lato sensu  (   ) Pós-graduação stricto sensu 

 

2.2 Qual modalidade de ensino você acha que teve mais investimento público na 

cidade de São João da Barra com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.4 Em sua opinião, com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

você acha que os Sanjoanenses tem procurado ou não tem procurado se 

profissionalizar mais? Por qual motivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.5 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a educação na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 
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3 Perfil da Segurança 

3.1 Com a criação Complexo Industrial e Portuário do Açu, o que você acha que 

houve com a entrada de pessoas de fora na cidade? Isso foi positivo ou negativo 

para a cidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.2 Após a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, como você 

acha que os munícipes e comerciantes locais se sentem em morar ou ter um 

empreendimento em São João da Barra? 

(   ) Segura (o)      (   ) Insegura (o) 

(   ) Muito segura (o)     (   ) Pouco segura (o) 

(   ) Totalmente segura (o)    (   ) Totalmente insegura (o) 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

3.3 Com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, quais 

investimentos públicos, relacionados à segurança, foram realizados na cidade de 

São João da Barra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.4 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a segurança na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou      (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito     (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração    (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

4 Perfil da saúde 

 

4.1 Você acha que houve ou não houve mais investimento em saúde na cidade de 

São João da Barra com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu? Se 

sim, quais foram? Se não, porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.2 De um modo geral, você acha que os munícipes e comerciantes locais possuem 

qual nível de satisfação com relação à saúde na cidade de São João da Barra? 

(   ) Satisfeita (o)    (   ) Insatisfeita (o) 

(   ) Muito satisfeita (o)   (   ) Pouco satisfeita (o) 

(   ) Totalmente satisfeita (a)   (   ) Totalmente insatisfeita (o) 

(   ) Indiferente 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 
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4.3 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a saúde na cidade de São 

João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

5 Perfil da infraestrutura  

 

5.1 Qual foi o papel da gestão pública no processo de implantação, 

acompanhamento e fiscalização do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

Houve participação ativa do governo local? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.2  Houve alguma contrapartida para o município, devido à instalação do 

Complexo Industrial e Portuário do Açu, de forma documentada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.3 Na sua percepção, desde a implantação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu, qual foi a principal mudança na infraestrutura da cidade de São João da 

Barra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.4 Como você considera essa mudança na infraestrutura para o desenvolvimento 

socioeconômico da cidade de São João da Barra? Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.5 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com a infraestrutura na cidade 

de São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do 

Açu?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito    (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar 

 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

6 Perfil do Emprego 

 

6.1 Em sua opinião, com a criação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, 

você notou alguma alteração na quantidade de emprego para a população local? 

Se sim, onde se deu esse aumento de emprego? Se não, por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.2 Você acha que a maioria das pessoas que trabalham no Complexo Industrial e 

Portuário do Açu são sanjoanenses ou são de outras cidades? Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.3 Na sua percepção, o que você acha que ocorreu com o emprego na cidade de 

São João da Barra com a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu?  

(   ) Aumentou     (   ) Diminuiu 

(   ) Aumentou muito    (   ) Aumentou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

Justifique sua resposta: _________________________________________________ 

7 Perfil da renda 

 

7.1 Com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu, os tributos 

aumentaram ou não aumentaram? Isso promoveu melhorias em que na cidade de 

São João da Barra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.2 Você acha que a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu atendeu ou 

não atendeu aos objetivos definidos pela administração pública? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.3 Na sua percepção, quais são as principais transformações positivas ou 

benefícios que você acredita que ocorreu na cidade de São João da Barra com a 

implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Melhoria na qualidade de vida  (   ) Aumento do emprego    

(   ) Melhoria na infraestrutura   (   ) Melhoria na educação  

(   ) Melhoria na saúde   (   ) Desenvolvimento socioeconômico  

(   ) Melhoria na segurança   (   ) Não houve benefícios  

(   ) Outros:__________________________ 
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7.4 Em sua opinião, quais as principais transformações negativas ou malefícios 

você acredita que ocorreu na cidade de São João da Barra com a implantação do 

Complexo industrial e Portuário do Açu? 

(   ) Aumento no custo de vida   (   ) Aumento da violência/criminalidade 

(   ) Aumento de trânsito    (   ) Aumento da população  

(   ) Desapropriação    (   ) Questões ambientais  

(   ) Não houve malefícios   (   ) Outros:__________________________ 

 

7.5 Em sua percepção, os benefícios gerados pelo Complexo Industrial e Portuário 

do Açu superam ou não superam os malefícios gerados?  

(   ) Superam      (   ) Não superam 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

7.6 Em que medida, a situação econômica atual influenciou na sua resposta 

anterior? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.7 Na sua percepção, com a vinda do Complexo Industrial e Portuário do Açu, o 

que ocorreu com as condições de renda dos munícipes e comerciantes da cidade de 

São João da Barra?  

(   ) Melhorou     (   ) Não melhorou 

(   ) Melhorou muito     (   ) Melhorou pouco 

(   ) Não houve alteração   (   ) Não sei informar  

Justifique sua resposta___________________________________________________ 

 

 
 


