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RESUMO 

O tema das cidades inteligentes e criativas, assim como dos arranjos produtivos locais 

vem gradualmente sendo sujeitos e objetos de pesquisas acadêmicas e de atividades 

executivas e de consultorias. Na primeira abordagem, situa-se este trabalho que 

discute os elementos que favoreceram a formação e expansão do aglomerado de 

organizações de saúde no município de Montes Claros, Minas Gerais. Neste trabalho 

analisa-se a reconfiguração geoespacial de saúde na cidade de Montes Claros, sob 

duas perspectivas. A primeira considera a possibilidade de formação de arranjo 

produtivo local – APL e a segunda seria somente organização espontânea do cluster. 

Para a análise, da reconfiguração em APL utilizou-se a existência dos chamados 

fatores econômicos, como demanda, por exemplo; e, a segunda analisa a 

possibilidade de existência de fatores que contribuam para elevar o município à 

categoria de cidade inteligente e criativa, onde se destacam a análise das redes 

sociais, como fatores responsáveis pela expansão de um arranjo produtivo. Por meio 

de um estudo exploratório com entrevistas a 16 pessoas, entre profissionais da saúde 

a representantes de órgãos públicos, imobiliária e associações de classe da cidade. 

Constata-se, a partir dessa perspectiva, organização aproximada ao conceito de 

cluster, formado a partir da aglomeração natural e espontânea das empresas de 

saúde naquele local. Conclui-se, então, a não conformidade de arranjo produtivo local 

- APL de saúde na cidade de Montes Claros, mas sim a ocorrência de uma 

reconfiguração do espaço urbano que veio atender aos anseios da população que 

acredita que espaços de moradia e trabalho terão que evoluir, a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos, propiciando assim condições para que a cidade 

esteja apta a candidatar-se ao conceito de cidade inteligente. 

 

Palavras-chave: reconfiguração urbana; arranjos produtivos locais; cidades 

inteligentes; políticas públicas; desenvolvimento urbano. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The theme of intelligent and creative cities as well as local productive arrangements 

comes gradually, being subjects and objects of academic research and executive and 

consulting activities. In the first approach, this work discusses the elements that 

favored the formation and expansion of the cluster of health organizations in the 

municipality of Montes Claros, Minas Gerais. This work analyzes the geospatial 

reconfiguration of health in the city of Montes Claros, from two perspectives. The first 

considers the possibility of forming a local productive arrangement - APL and the 

second would be only spontaneous organization of the cluster. For the analysis, the 

reconfiguration in APL used the existence of so-called economic factors, such as 

demand, for example; and the second analyzes the possibility of factors contributing 

to elevate the city to the category of intelligent and creative city, where the analysis of 

social networks is highlighted, as factors responsible for the expansion of a productive 

arrangement. Through an exploratory study with interviews to 16 people, among health 

professionals to representatives of public agencies, real estate and class associations 

in the city. It is observed, from this perspective, an organization close to the concept 

of cluster, formed from the natural and spontaneous agglomeration of the health 

companies in that place. It is concluded, then, that the local productive arrangement - 

health APL in the city of Montes Claros does not conform, but rather the occurrence of 

a reconfiguration of the urban space that came to meet the aspirations of the population 

who believe that spaces of housing and work will have to evolve to to improve the 

quality of life of citizens, thus providing conditions that the city is able to apply for the 

concept of smart city. 

 

Keywords: urban reconfiguration; local productive arrangements; smart cities; public 

policy; urban Development. 
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1. INTRODUÇÃO: contextualizando e definindo os propósitos do estudo 

1.1. Contextualizando e problematizando o tema 

As organizações têm se empenhado para conseguir adaptar-se a um mundo 

globalizado, carregado de mudanças substanciais, principalmente, as decorrentes do 

uso da tecnologia, empregadas desde o final do século XX. Nesse sentido, os 

gestores, frente às organizações que representam, têm buscado maneiras de se 

adequar para atuar de forma estratégica face ao surgimento de novos modelos de 

negócios, em um mercado dinâmico, em que as informações são cada vez mais 

compartilhadas em todos os níveis das relações sociais. Somado a isso, as demandas 

dos consumidores apresentavam comportamento cada vez mais exigente com relação 

à personalização de produtos e serviços.  

Mesmo sendo um cenário de incertezas e de mudanças aceleradas, empresas de 

todos os portes e segmentos têm se voltado para a busca de desenvolvimento 

econômico sustentável e competitividade saudável entre os participantes, como 

maneira de viabilizar oportunidades e permitir a troca de experiências e 

conhecimentos para superar e se manter no mercado. 

A partir da década de 1970, a concentração de empresas de pequeno porte em uma 

determinada região começou a ser definida na Europa, em especial na Itália, com o 

surgimento de aglomerações de empresas de um único produto, sendo denominadas 

por distritos industriais, que chamaram a atenção de pesquisadores pela alta eficiência 

demonstrada, (GOLDSTEIN; TOLEDO, 2006). O modelo implantado na Itália, 

denominado de Terceira Itália, tornou-se conhecido como uma das experiências bem-

sucedidas por ter consolidado o exemplo mais paradigmático e frequentemente 

recorrido como modelo de sucesso desse novo padrão de organização espacial de 

atividades produtivas. Ressalta-se, nesta análise, os possíveis ganhos de eficiência 

proporcionados pela especialização produtiva de empresas localizadas em uma 

mesma região geográfica, atribuindo particular importância a institucionalidades 

subjacentes às relações entre agentes econômicos e indutores de colaboração 

implícita e explícita entre elas, (GURISATTI, 1999). Na década de 1980, ocorreu a 

concentração de empresas de alta tecnologia no Vale do Silício, Califórnia/USA, que 
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consolidou a utilização do modelo como uma estratégia adequada para pequenos 

empreendimentos, mas de elevada capacidade tecnológica.  

Nesse mesmo período, surgiu o interesse na formação de redes interorganizacionais 

de cooperação técnica e gerencial no Brasil, de forma tímida, ainda sob o impacto de 

uma economia restrita às orientações do governo militar, mas com propostas de 

ampliação da indústria e do desenvolvimento urbano nas regiões pouco 

industrializadas. Desse modo, o processo foi estimulado pelo Governo Federal, 

principalmente através dos programas de apoio à Pequena e Média Empresa (PME), 

administrados pelo SEBRAE, e conveniados com órgãos financiadores e de pesquisa, 

(GOLDSTEIN; TOLEDO, 2006). 

A partir da década de 1980, iniciaram-se as primeiras rodadas de liberalização das 

economias de quase todos os países, contribuindo para uma competição mais 

acirrada entre empresas de todas as partes do mundo. Embora o Brasil somente tenha 

iniciado sua abertura econômica na década de 1990, outros países tiveram sua 

experiência liberal acelerada, de maneira que, em muitos casos, empresas nacionais 

altamente defasadas sentiram a necessidade de modernizarem-se rapidamente ou 

correriam o risco de desaparecer diante da concorrência internacional, (CHETTY; 

WILSON, 2003). 

Diante de tal contexto, a formação de novos arranjos e estruturas organizacionais 

baseadas na colaboração e na cooperação entre empresas pode ser considerada uma 

alternativa para aquelas organizações que se sentem isoladas e incapazes de 

acompanhar a dinâmica concorrencial. Por isso, grandes empresas optaram por 

alternativas como alianças estratégicas, joint-ventures, franquias, parcerias, fusões e 

incorporações, muitas vezes levando à mesa de negociação companhias rivais que 

não viam outra opção a não ser colaborar para competir, (MINTZBERG & QUINN, 

2001). 

Com apoio de empresas criadas para fomento e desenvolvimento econômico das 

micro e pequenas empresas, nos pequenos empreendimentos, esses arranjos 

surgiram timidamente sob a forma de parcerias entre empresas, centrais de compras, 

formação de redes de cooperação e colaboração e, em alguns casos, no 
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desenvolvimento de clusters de empresas, em que a cooperação e a competição 

acontecem simultaneamente. 

A importância desses arranjos para o desenvolvimento econômico dos países motiva 

a busca por uma melhor compreensão do seu funcionamento e dos elementos que 

possam impulsioná-los (AMATO NETO, 2008). A partir de experiência internacional, 

em que casos de sucesso demonstram que esses agrupamentos ou alianças podem 

ter capacidade superior de desenvolver vantagens competitivas em relação a 

empresas isoladas, acredita-se que eles podem, inclusive, elevar pequenas empresas 

à condição de propulsor da economia, ao invés de oferecer apenas uma condição 

marginal e irrelevante.  Na verdade, há que se considerar a importância da 

participação do poder público e outras instituições que visam o desenvolvimento 

econômico e sustentável das cidades. 

O espaço urbano, a forma como uma cidade vai crescer, assim como os rumos dessa 

expansão, são definidos de acordo com os interesses dos agentes responsáveis pela 

produção e ocupação desse espaço.  

Em termos gerais, espaço urbano refere-se ao conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como: o centro da cidade, o local de 

concentração de atividades comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e 

áreas residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, 

entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Esse conjunto de usos da terra 

é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano fragmentado, 

(CÔRREA, 1995). 

Assim, diante das transformações econômicas e sociais ocorridas no século XXI, o 

Brasil foi colocado no páreo com as grandes economias mundiais, em decorrências 

de transformações previstas com o objetivo de promover melhorias e integrar eixos 

sub-regionais distribuídos no território nacional. Nesse sentido, para o filósofo Henri 

Lefebvre (1999), o “urbano” e a formação de uma sociedade urbana são resultados 

do processo de industrialização das cidades.  
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Já Monte-Mór (2005), com base em Lefebvre, não se refere ao “urbano” como o 

adjetivo que qualifica a cidade, mas ao substantivo que surge como o terceiro 

elemento (síntese e extensão) na oposição dialética cidade-campo. Nesse viés, o 

urbano, para Monte-Mór, é a manifestação material do espaço social integrado, 

(re)definido pela urbanização que se estende virtualmente por todo o território e 

caracteriza a sociedade urbano-industrial contemporânea. Logo, pode-se deduzir, 

então, que o “urbano” marca o fim da dualidade campo-cidade nas sociedades urbano 

industriais, a partir do momento que aborda a totalidade, seja ela a região, o país ou 

o mundo. 

A começar da importância do processo de industrialização no desenvolvimento 

econômico e crescimento demográfico do país, a partir dos anos de 1940-1950, a 

lógica da industrialização prevaleceu sobre o território brasileiro (SANTOS, 2005). 

Para o autor, o processo de industrialização brasileira não se restringiu somente à 

instalação de unidades industriais pelo território, mas sim em um processo social 

complexo, que possibilitou a criação de um mercado nacional, com investimentos em 

sistemas de engenharias para garantir integração do território, na expansão do 

consumo, resultando na intensificação do processo de urbanização, (SANTOS, 2005).  

Para compreender a forma de organização das cidades e redes de cidades, Walter 

Christaller, formulou, em 1933, a Teoria dos Lugares Centrais. De acordo com 

Christaller (1966), a partir da distribuição de bens e serviços das localidades centrais 

para as suas hinterlândias, verifica-se uma diferenciação hierárquica entre as cidades, 

envolvendo o número, o tamanho das localidades e de suas hinterlândias, e as 

distâncias entre elas. 

Assim, os lugares centrais estariam organizados espacialmente, segundo um critério 

hierárquico. Desse modo, um lugar de nível hierárquico superior deve dispor de todos 

os bens e serviços dos lugares centrais de níveis inferiores, além daqueles que lhe 

são característicos. Da mesma forma, os serviços mais especializados (ou 

avançados) concentram-se apenas no lugar central ou centro da rede urbana 

(GOMES, 2007). Ainda nessa mesma linha, o consumo do bem central varia conforme 

a estrutura da população que o lugar central atende, levando-se em consideração as 

relações sociais determinadas pelas características profissionais (renda da 
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população), especificidades culturais e a distância econômica das pessoas em relação 

ao centro. Essa distância pode ser minimizada através de melhorias das condições 

de tráfego e de transporte, capazes de reduzir o custo e o tempo do deslocamento, 

ampliando a área servida pelo lugar central. Tais fatores interferem na complexidade 

e diversificação dos bens e serviços centrais ofertados e, consequentemente, no grau 

de polarização do centro (GOMES, 2007). 

Igualmente, a formulação de Christaller contribuiu para o entendimento da 

manifestação das forças aglomerativas no espaço urbano. No entanto, atualmente, 

diante da intensa e crescente mobilidade dos bens e serviços, viabilizada pelos 

avanços tecnológicos, a questão da proximidade geográfica, como principal 

determinante da centralidade, deve ser relativizada. De fato, não se pode descartar 

as limitações impostas pelos custos de transporte, mas se deve considerar também 

questões como proximidade tecnológica, cultural ou institucional como estimuladores 

ou determinantes da troca, além, principalmente, da capacidade de controle exercida 

pelo capital financeiro, (GOMES, 2007). 

Em outros termos, a rede urbana é um conjunto de centros urbanos, funcionalmente 

articulados entre si, resultado de complexos e mutáveis processos, engendrados por 

diversos agentes sociais. Nesse conjunto há um centro mais importante de nível 

nacional ou regional, que exerce um papel, maior ou menor, de controle econômico 

ou político sobre a sua hinterlândia, originando uma economia de aglomeração 

urbano-industrial, (CORRÊA, 1987). 

É no contexto urbano que a dimensão social, econômica e ambiental se convergem 

mais intensamente (EUROPEAN COMMISSION, 2007). Com efeito, incluem-se aí as 

questões de sustentabilidade globais que são um dos grandes desafios a serem 

enfrentados no século XXI. De forma complementar, as cidades são o palco de grande 

parte dos problemas ambientais globais (GOMES, 2009) e, nesse sentido, as cidades 

se tornam foco de ação na elaboração de soluções, pois não se atingirá a 

sustentabilidade global sem uma transformação no modelo de pensar, gerir e planejar 

os espaços urbanos. 
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Frente a esses desafios, concepções e soluções de cidades vêm sendo 

crescentemente estudadas na academia, essas muitas vezes rotuladas como: 

smartcity, sustainablecity, cognitivecity, knowledge-basedcity, entre outros, (ABDALA 

at al, 2014). 

Outrossim, cidade sustentável refere-se ao assentamento humano constituído por 

uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços 

e cuja relação não se dá pela razão natureza-objeto, e sim por uma ação sinérgica 

entre prudência ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial (ROMERO, 

2007 p.51). 

Já as cidades inteligentes são um fenômeno recente, estudos apontam que esse 

conceito trata de novas tecnologias e suas aplicações no contexto urbano, bem como 

na aplicação da gestão pública tecnocentrada ou, ainda, nos estudos sobre o ponto 

de vista geográfico e social, (ADBALA, 2014).  

Além disso, muitos eventos têm sido organizados mundo afora para discussão sobre 

os desafios que se apresentam no contexto urbano, para inspirar soluções e 

apresentar projetos e tecnologias que vão melhorar as condições da vida humana. 

Também o Smart City Expo Curitiba 2018, edição brasileira do maior evento de 

Cidades Inteligentes do mundo, foi realizado em fevereiro 2018. Esse evento já ocorre 

anualmente em outras cidades ao redor do mundo como Kyoto (Japão), Montreal 

(Canadá), Puebla (México), Casablanca (Marrocos), Istambul (Turquia), Bogotá 

(Colômbia), Buenos Aires (Argentina). Ademais, o evento tem organização do iCities 

e apoio estratégico do World Trade Center Business Club, além da participação oficial 

da Prefeitura de Curitiba como anfitriã e do Vale do Pinhão, ecossistema de inovação 

da cidade, (ESTADO DE MINAS, 2018). 

Do mesmo modo, a cidade de Belo Horizonte foi oficialmente convidada para 

participar da primeira edição brasileira do Smart City Expo World Congress. De acordo 

com os representantes de Belo Horizonte, a cidade já tem um programa estratégico 

para se tornar uma cidade inteligente, além de vocação como celeiro de startups no 

país, (ESTADO DE MINAS, 2018). 
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Em relação à cidade de Montes Claros, trata-se de um município brasileiro no interior 

do estado de Minas Gerais, pertence à Mesorregião do Norte de Minas, localizado ao 

norte da capital do estado, distando desta cerca de 422 km. 

Embora situado na região Sudeste do país, na Bacia do Alto Médio São Francisco, ao 

Norte do Estado de Minas Gerais, o município de Montes Claros, devido às suas 

características climáticas, econômicas, sociais e culturais, está inserido na região 

mineira da SUDENE. 

Dessa forma, é possível constatar que o contexto histórico da cidade de Montes Claros 

aponta para um crescimento diferenciado de outras cidades de mesmo porte devido 

às diferenças históricas. Na verdade a crise ocorrida na década de 1990 e o fim dos 

repasses da SUDENE, que acarretou evasão de algumas indústrias para outras 

regiões do Brasil e também para outros países, motivaram um aprendizado e fizeram 

com que a economia da cidade promovesse novo realinhamento, de forma a 

beneficiar a exploração de outros segmentos no mercado, dando lugar à nova 

conjuntura econômica e potencializando o surgimento de novas centralidades. 

Concomitantemente, a intensidade do comércio e a prestação de serviços trouxe 

novamente o tônus necessário ao fortalecimento da economia local e regional, 

agregando novos empreendimentos e, consequentemente, ampliando a configuração 

espacial da cidade.  

Assim, com os novos cenários apresentados, observa-se que o consumidor tem se 

tornado mais exigente e, com o seu nível de conhecimento melhorado, tem buscado 

lojas mais próximas de casa para as compras de reposição, o que é sinônimo de 

conveniência. 

Consequente à expansão da cidade, os investidores se viram na obrigação de 

propiciar maior comodidade para população, levando seus empreendimentos a novos 

espaços onde não há estrangulamento do trânsito e que ofereça condições 

adequadas a locomoção e satisfação na entrega de valor ao cliente. Nesse quesito, é 

levada em conta a preocupação com a segurança que é iminente na região norte 

mineira. 
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Por outro lado, a periferia, anteriormente classificada como local de concentração de 

um público essencialmente de baixa renda, constitui-se, nos dias atuais, como um 

atrativo para os estabelecimentos comerciais e de serviços. Esse processo vai 

determinar, indiretamente, mudanças nos espaços periféricos, por promover 

alterações locais que impactam tanto o espaço, quanto a mobilidade e dinâmica da 

população.  

Atualmente, o comércio e o setor de serviços lideram a economia e transformam a 

cidade num ponto de convergência de população regional para o consumo de bens e 

serviços, atraindo inclusive a população de cidades vizinhas do Norte de Minas e Sul 

da Bahia. Também a indústria era fortemente sustentada pelos subsídios do Estado, 

mas, com o fim dessa intervenção, a cidade exposta a uma situação de crise foi 

obrigada a se reinventar, buscar novas formas de sobrevivência e fazer com que a 

economia e o mercado de trabalho voltassem a crescer utilizando outras fontes de 

recursos. Esse processo de reestruturação urbana está associado à formação de uma 

cidade-região e à sua consolidação como polo terciário e industrial da rede urbana do 

Norte de Minas, justificado pela ampliação do setor terciário em meados da década 

de 1990 e com o surgimento de universidades, hospitais, clínicas de saúde e 

empresas afins, que contribuíram também para fortalecer o comércio local.  

De fato, a expansão desse setor permitiu notória projeção econômica à região, pois 

além das empresas, organizações de setores correlatos foram atraídas para dar apoio 

a esse aglomerado, atraindo profissionais especializados na área de saúde e áreas 

afins, com implantação de escolas de saúde e faculdades privadas.  

No entanto, a implantação dessas empresas não parece ter seguido uma distribuição 

física planejada e esse estudo tem a pretensão de pesquisar se essa nova 

configuração espacial pode ser chamada de Arranjo Produtivo Local – APL de saúde, 

que é quando empresas do mesmo setor se reúnem com propósitos semelhantes, em 

proximidade geográfica. Portanto, pergunta-se:  

Quais motivos levaram à reconfiguração geoespacial de saúde na cidade de 

Montes Claros – Minas Gerais? Por que e como se processa a reconfiguração 

geoespacial de saúde na cidade de Montes Claros – Minas Gerais?  
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Buscando possíveis respostas, ou elementos dela, para o desenvolvimento desta 

pesquisa foram formulados os objetivos apresentados a seguir. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste estudo é analisar o processo de reconfiguração geospacial das 

instituições e das empresas de saúde na cidade de Montes Claros – Minas Gerais. 

Este objetivo se fundamenta no histórico acerca da cidade, tomando como base as 

transformações econômicas perpassadas no contexto regional e sua participação na 

formatação do espaço urbano, após a incidência dos investimentos públicos 

recebidos. 

Para se atingir a consecução desse objetivo geral, optou-se por detalhá-lo nos 

seguintes objetivos específicos: 

Objetivos específicos: 

I. Caracterizar a configuração geoespacial das instituições de saúde da cidade; 

II. Identificar a existência de fatores que favorecem a formação de APL dos casos 

estudados; 

III. Identificar os elementos essenciais dessa aglomeração e fatores de escolha 

das empresas para o posicionamento na cidade; 

IV. Verificar a existência de cooperação e competição nas estratégias de negócios 

entre as empresas inseridas no setor de saúde na cidade; 

V. Verificar se as empresas de saúde implantadas nesse espaço estudado 

recebem benefícios ou subsídios públicos; 

VI. Analisar se as empresas de saúde contribuem para transformar Montes Claros 

em cidade inteligente e criativa. 
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1.3. Justificativas do estudo 

Partindo do conceito de que é aumentando a competitividade das empresas que se 

cria prosperidade, acredita-se que quando organizadas em clusters, as empresas, 

graças a uma complexa, mas virtuosa conjugação de competição e ao mesmo tempo 

de solidariedade, ganham vitalidade, encontram soluções que sozinhas não seriam 

capazes, enfim, ganham competitividade, (SUFFI, 2002). 

Nessa perspectiva, o tema do Arranjo Produtivo Local (APL) ou cluster vem sendo 

estudado na literatura acadêmica mais intensamente a partir da década de 2000, 

sendo um assunto de crescente interesse e que contribui para a economia da 

inovação e para o desenvolvimento econômico das organizações. De fato, o tema 

abrange várias áreas como economia, administração, geografia econômica, ciência 

política e sociologia. Por conseguinte, o reconhecimento da capacidade dos clusters 

de negócios em potencializar o desenvolvimento da economia de uma região tem 

despertado interesse nos agentes públicos, como uma forma de possibilitar o 

crescimento e a melhoria da competitividade das empresas, reduzindo desigualdades 

e criando polos de desenvolvimento, (SIQUEIRA et al, 2009). 

No Brasil, a importância dada pelo governo pode ser percebida nas ações 

governamentais, como a criação do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 

Produtivos Locais em 2004, por meio da Portaria Interministerial nº 200, de 

02/08/2004, e por diversas outras ações que visam o fortalecimento dos aglomerados 

industriais por parte de prefeituras, governos estaduais, federações das indústrias 

estaduais e pelos próprios empresários (Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 

Produtivos Locais, (GTP APL, 2015). 

Nos últimos dez anos, de acordo com levantamentos realizados em plataformas de 

publicação científicas, vários trabalhos buscam discutir sobre o tema arranjo produtivo 

local (APL) ou cluster, em suas áreas e incidências dentro do mundo corporativo, 

inclusive no Brasil. Na plataforma Spell, encontra-se cerca de 58 trabalhos realizados. 

Já na Scielo, mais de 100 trabalhos produzidos.  

Notadamente, nas publicações científicas sobre clusters e arranjos produtivos locais 

(APLs) no Brasil, no período de 2000 a 2011, de acordo com a pesquisa em 
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periódicos, classificados pela Qualis (Capes), das áreas de Administração, Economia 

e Engenharia, obtém-se um total de 80 artigos, (MASCENA et al, 2013). 

Em consequência disso, como se sabe o setor saúde na cidade de Montes Claros 

vem apresentando significativos níveis de crescimento não observados em outras 

atividades econômicas do município e, com o quadro de instabilidade observado na 

atual conjuntura econômica brasileira, o surgimento de um arranjo produtivo local da 

saúde poderá promover o desenvolvimento local. 

Assim sendo, a motivação maior que levou à escolha desse tema foi contribuir para 

um maior conhecimento da importância econômica do setor saúde, como geradora de 

renda e como fonte de interação empresarial, além do seu significado para o 

dinamismo das economias onde estão localizados os serviços por ela prestados. No 

caso de Montes Claros, essa questão torna-se relevante numa perspectiva de planejar 

e ordenar o seu crescimento econômico, evitando-se ciclos de déficit econômico e 

alternância de crescimento, gerando uma alternativa em que a instabilidade inibe 

investimentos programados.  

Como contribuição para o Programa de Mestrado Profissional da Fundação Pedro 

Leopoldo – FPL, o estudo visa ampliar a massa crítica acerca do tema, haja visto que, 

embora seja de grande relevância para o desenvolvimento econômico de uma nação, 

tem sido pouco explorado na academia, em detrimento de outros temas. 

Acredita-se, além disso, que um conhecimento mais detalhado dos fatores que levam 

à formação de arranjos produtivos locais APL pode aumentar as chances de sucesso 

em iniciativas desse tipo, orientando órgãos de apoio e políticas públicas voltadas para 

o desenvolvimento local e regional, bem como contribuir para o planejamento urbano 

da cidade.  

Além disso, há que se buscar formas de criar estrategicamente cidades inteligentes, 

em que seja possível identificar nessas cidades os investimentos em capital humano 

e social, infraestrutura e tecnologias disruptivas que promovem o crescimento 

econômico sustentável e a qualidade de vida, com o uso inteligente dos recursos 

naturais, através de uma governança participativa e inclusão digital dos cidadãos.  
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Dessa forma, para as organizações, este estudo pode fomentar novas discussões 

sobre a tal conformação e orientar as organizações de saúde existentes na cidade a 

adotar maior espírito de cooperação entre si, com estratégias inteligentes através dos 

clusters de saúde e promover maior vantagem competitiva para seus 

empreendimentos. 

1.4. Estrutura do trabalho 

Para esta empreitada, o trabalho está dividido em seis capítulos, a saber: o primeiro 

capítulo aborda aspectos relacionados com a origem, o objetivo geral, os objetivos 

específicos, bem como a justificativa e a importância do trabalho. O segundo capítulo 

apresenta a fundamentação teórica, na qual se aborda um histórico dos modelos 

desenvolvimentistas, o desenvolvimento regional endógeno, enfatizando o papel dos 

agentes locais para o desenvolvimento regional, da fundamentação teórica dos 

clusters e da economia regional, as novas aglomerações de serviços. Já o terceiro 

capítulo trata dos métodos aplicados no trabalho. Assim, a ambiência da pesquisa, no 

caso a cidade de Montes Claros, é tratada no capítulo 4, em que são apresentados os 

indicadores geoformação de APL dentro do conceito de cidades inteligentes e criativas 

para o desenvolvimento local. O quinto capítulo contempla a apresentação e a análise 

dos conteúdos da pesquisa. Finalizando, o capítulo 6º apresenta as considerações 

finais do trabalho e sugestões para futuras pesquisas. 
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2. Referencial Teórico: Sobre os Fundamentos do Estudo 

2.1. A cidade, suas características e dinâmicas 

O espaço urbano 

O espaço urbano, entendido enquanto condição, meio e produto das ações realizadas 

pela sociedade ao longo do tempo, apresenta-se em constante movimento e evolução, 

refletindo as ações dos agentes sociais, as quais, grosso modo, estão vinculadas às 

mudanças mercadológicas, visto que as cidades são ambientes privilegiados para a 

realização das transações comerciais, por meio da comercialização de bens e 

mercadorias, (ALVES, 2011). 

Para esse autor, a intrínseca relação das atividades comerciais, resguardadas as 

particularidades de suas características em cada período da história, e o espaço 

urbano ocorrem desde à antiguidade, quando surgiram as primeiras cidades. Nesse 

aspecto, cabe destacar que a origem da cidade se deve ao início da divisão social do 

trabalho, ao desenvolvimento econômico, porém as primeiras apresentavam funções 

política e religiosa. De outro modo, a função comercial se desenvolveu mais tarde, 

especialmente no último período da Idade Média, quando condicionou o 

ressurgimento de algumas cidades que haviam entrado em decadência. 

Nessa direção, o termo "cidade" é geralmente utilizado para designar uma dada 

entidade político-administrativa urbanizada. Em muitos casos, porém, a palavra é 

também usada para descrever uma área de urbanização contígua que pode abranger 

diversas entidades administrativas. 

Em contrapartida, a definição legal de cidade, do ponto de vista demográfico, adotada 

no Brasil é a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão oficial do 

Governo Federal responsável pelos censos demográficos. Segundo tal critério, cidade 

é o distrito sede do município. 

Assim sendo, a cidade também pode ser entendida como o lugar que concentra oferta 

de serviços - culturais, religiosos, de infraestrutura ou consumo - e que reúne os mais 

diversos fluxos e atividades humanas. Segundo Benévolo (2006), esta sobreposição 
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de funções se deve às diferentes realizações de seus habitantes ao longo do tempo, 

que passam a justapor-se no ambiente urbano para adaptar a estrutura a 

necessidades e interesses diversos. Por sua formação histórica, as regiões que mais 

representam tal dinâmica são os centros, muitas vezes interpretados e confundidos, 

no Brasil, com a própria cidade. 

Não obstante, estudos mais recentes procuram abordar a cidade a partir de uma 

perspectiva mais complexa. Nesse enfoque, atribui-se ao conceito de cidades médias 

aqueles aglomerados urbanos que tem como elemento principal suas articulações e 

mediações dos espaços urbanos menos complexos com espaços urbanos mais 

complexos da rede urbana, que faz parte ou de outras redes e sistemas urbanos 

(PEREIRA, 2017). Essas cidades são, destarte, espaços de intermediação 

econômica, mas não só, visto serem, também, referência para uma miríade de 

citadinos e transeuntes de várias cidades menores e áreas rurais que compõem as 

regiões nas quais estão inseridas. Assim, não se trata de um recorte populacional; 

este é importante e ajuda nas análises desses espaços, porém não é o elemento 

definidor do que seja uma cidade média, (SPÓSITO, 2010a). 

Na verdade, não há consenso sobre um conceito de cidades médias. Aliás, sua 

definição depende dos objetivos de especialistas e de políticas públicas específicas. 

No entanto, o tamanho demográfico tem sido o critério mais aplicado para identificar 

as cidades médias, que podem ser consideradas aquelas cidades com tamanho 

populacional entre 100 mil até 500 mil habitantes – população total do município, 

classificação dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), assim 

como o IPEA.  

Especificamente, ao estudar as cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes, 

Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982) consideraram Montes Claros como uma cidade 

média de nível superior, uma verdadeira “capital regional”. Em outro ponto de vista, o 

estudo do IPEA/IBGE/UNICAMP (1999) classificou a cidade de Montes Claros como 

um centro regional. Nessa classificação, Montes Claros figura, devido a seu 

dinamismo e sua posição de centralidade dentro da região Norte de Minas, sendo que 

sua abrangência ultrapassa os limites da referida região, chegando à região Central, 

Vale do Jequitinhonha e Sul da Bahia.  
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Com afinco, as cidades médias têm sido escolhidas como pontos de apoio de 

diferentes tipos de empresas, sejam de setores industriais ou de setores comerciais, 

em suas políticas de desconcentração das atividades produtivas e de expansão das 

redes de comercialização de bens e serviços. 

A partir dessa noção, para a compreensão da estrutura interna das cidades, é 

necessário pensá-la como o processo em contínua transformação. Por isso o uso do 

conceito de reestruturação urbana no lugar do conceito clássico de estrutura urbana, 

(SPÓSITO, 2001, p. 235). 

Sobremaneira, o quadro urbano brasileiro acompanha uma tendência demográfica 

universal irreversível de concentração de população nas cidades, resultando na 

formação de diferentes estruturas no tecido urbano nacional, principalmente em 

função do desenvolvimento da economia urbano-industrial e de um planejamento 

altamente centralizado, surgindo o que autora Davidovich (1991) classifica como 

Brasil metropolitano e Brasil urbano não-metropolitano. Segundo essa autora, 

 Um Brasil urbano não-metropolitano pode ser reconhecido na interiorização da 
urbanização, que tem particular manifestação em novas frentes de valorização 
urbana, referenciadas, principalmente, a novas necessidades criadas pela 
agricultura moderna, pela mineração e por certo tipo de indústria. Trata-se de 
agrupamentos de cidades, antes isoladas, que se articulam em torno de 
determinadas atividades (...) (DAVIDOVICH, 1991, p. 127). 

Realmente, é nesse grupo de cidades que compõem o Brasil urbano não-

metropolitano que estão inseridas as cidades médias, com novos papéis urbanos, não 

isoladas da rede urbana, mas como cidades consagradas a desenvolverem uma alta 

e competitiva especialização funcional, (SILVEIRA, 2002). 

Dessa forma, cabe ressaltar que os papéis regionais sempre estiveram associados às 

cidades médias, muitas vezes denominadas de cidades regionais. Assim, cada cidade 

média associava-se a região ou a área que comandava, fato este que estabelecia o 

que propiciava o estabelecimento relações diretas com uma quantidade de cidades 

pequenas e o desempenho de funções de intermediação destas com a cidade maior 

de que eram todas tributárias, tanto a cidade média como as pequenas”, (SPOSITO, 

2007, p. 234). 
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Nesse contexto, a centralidade da cidade e do urbano no âmbito da vida social, 

econômica, política e cultural ganha relevância em muitas análises empreendidas nos 

meios acadêmicos e na sociedade como um todo (PEREIRA, 2017). Por isso, Brenner 

(2013, p. 43) tem assinalado que “os espaços urbanos tornaram-se essenciais para a 

vida política, econômica, social e cultural, assim como para as condições 

socioambientais do mundo”. Portanto, vivemos, assim, imersos num processo de 

urbanização planetária que abrange a escala global, tornando-se uma das 

determinações da nossa vida contemporânea. 

Além de tudo isso, compreender o fenômeno urbano contemporâneo consiste em 

buscar apreendê-lo por três perspectivas: (i) a importância no período estudado das 

cidades e da urbanização, o que permite revelar as formas e os conteúdos das 

modernizações e da divisão territorial do trabalho; (ii) as cidades e as aglomerações 

são mutantes, isto é, estão em transformação, nas quais as funções e as hierarquias 

se encontram em mudança; (iii) por fim, é necessário buscar e analisar as próprias 

cidades, pois elas são as manifestações urbanas – ainda que não só elas – que 

incorporam os dados de uma determinada época, diferenciando-se entre si e 

apresentando novas formas e funções, (SILVEIRA, 2015). 

Soma-se a isso a sugestão de Spósito (2009) para o estudo das cidades médias 

brasileiras, que as distingue entre: aquelas que se localizam em regiões de maior 

articulação com as dinâmicas do capitalismo, onde se encontra uma rede urbana mais 

densa e articulada, com uma maior quantidade de cidades médias, e aquelas que se 

encontram em regiões nas quais a rede urbana é menos densa e menos integrada às 

dinâmicas da acumulação capitalista, tendo, por isso, uma quantidade menor de 

cidades médias, que acabam por concentrar papéis e comandar regiões mais vastas 

por não terem (ou terem reduzida) concorrência com outras cidades do mesmo 

tamanho e complexidade. 

Igualmente, cabe mencionar que o processo de ampliação das atividades urbanas, 

sejam elas criadas internamente ou induzidas de fora, cria nas cidades médias uma 

particular funcionalidade. Esse processo pode estar associado às novas demandas 

do campo, a implantação de atividades industriais como reflexo da reestruturação e 

desconcentração industrial, assim como a criação de formas alternativas de atividades 
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advindas das elites locais, na maioria das vezes, ligadas ao segmento terciário, e com 

menor frequência ao segmento industrial, (CONTE, 2013). 

De modo especial, em seus estudos sobre o desenvolvimento urbano das cidades, 

em XXI: o século das cidades no Brasil, Pereima Neto (2014) entende que o Brasil 

está no fim de um processo de mudança demográfica que combinou, na segunda 

metade do século XX, altas taxas de crescimento populacional com um intenso 

processo de migração urbana, cuja resultante foi a emergência de grandes cidades: 

duas megalópoles – São Paulo e Rio de Janeiro – e outras 13 cidades com população 

acima de um milhão de habitantes. Essa urbanização acelerada teve profundos 

impactos na condição de vida das pessoas e na distribuição da atividade econômica 

no país. Sobremodo, a rapidez com que isso aconteceu produziu cidades inchadas e 

mal estruturadas, que abrigam ao mesmo tempo riqueza e miséria e uma série de 

problemas a serem enfrentados na primeira metade do século XXI.  

Consequentemente, constata-se uma disparidade entre as políticas de 

desenvolvimento urbano e as mudanças estruturais, em que mesmo as cidades que 

tiveram um planejamento mais assertivo, como Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, não 

foram capazes de controlar a expansão desordenada e todas as consequências 

negativas para a qualidade de vida e a atividade econômica. Pereima Neto (2014) 

argumenta que os déficits de desenvolvimento urbano acumulados constituem um dos 

grandes temas para o século XXI no Brasil, tanto pelas dimensões do problema quanto 

pela complexidade das soluções. Mais do que simples políticas industriais e 

macroeconômicas, notadamente, o país precisa de um projeto de desenvolvimento 

econômico que sincronize industrialização e políticas macroeconômicas com 

engenharia urbana.  

A partir desses apontamentos, conclui-se que as cidades devem ser analisadas de 

forma mais complexa e integral, já que funcionam como sistemas adaptativos em que 

os stakeholders tem importante papel de interação e geração de padrões de 

comportamento urbano, que vão além de agregações demográficas, mas são 

protagonistas de processos dinâmicos que emergem na forma de produtividade, 

inovação, cultura local, violência, favelização, engarrafamento, poluição sonora, 

degradação visual, etc. 
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A despeito disso, a produção do espaço pelo capital ocorre, também, a partir das 

formas comerciais modernas, como supermercados, shopping centers e 

hipermercados. De modo especial, as estratégias na localização desses espaços, 

tanto no plano da rede urbana como no plano do espaço urbano, isto é, no “interior” 

da cidade, bem como os agentes econômicos que buscam impor uma lógica de 

estruturação e expansão urbana, alheios ao lugar e às suas necessidades, acabam 

por reestruturar a cidade, resultando em uma nova morfologia urbana que tem na 

desigualdade socioespacial uma de suas marcas, (PEREIRA, 2017). 

De outra parte, nas cidades antigas da época medieval, não havia demonstração de 

preocupação dos gestores, com relação ao saneamento básico e tão menos com o 

formato arquitetônico que essas cidades deveriam assumir. Destarte, sem esse 

planejamento, as pessoas se amontoavam pelo espaço geográfico disponível, sem a 

menor preocupação estética. A partir do crescimento urbano, certamente com o 

favorecimento da Revolução Industrial, as cidades começaram a ser tratadas como 

conjunto de habitações e receber atenção para melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes. 

Posteriormente, a cidade começa a ser vista como imagem com a primeira Revolução 

Industrial, no século XIX. Nessa conjuntura, a reprodução em série dos objetos que a 

caracterizou culminou com uma nova forma de vivenciar a cidade, por meio do 

consumo desses objetos e dos novos espaços urbanos. Desse modo, cidades como 

Paris e Londres, nesse período, sofrem transformações físicas e sociais oriundas 

dessa revolução. Ademais, surge nesse contexto uma nova configuração espacial da 

cidade, ou seja, uma dilatação do espaço público com a criação dos bulevares, 

galerias, cafés e mercados, momento em que começam a surgir também as grandes 

obras públicas, como as estações ferroviárias, óperas, indústrias, ao mesmo tempo 

em que aparece, na paisagem, a repetição em série das casas dos operários. De fato, 

uma nova morfologia urbana que instiga, convida o usuário a criar um novo imaginário 

urbano, tendo como tema a indústria, a máquina e a velocidade, (FERRARA,1999). 

Indubitavelmente, as transformações ocorridas nos primeiros anos do século XX, com 

a consolidação das indústrias, iriam mudar, de forma significativa, a visão de mundo 

em relação à sociedade e ao meio urbano. Além disso, os avanços tecnológicos 
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alcançados por essa industrialização, por exemplo, a introdução do uso de novos 

materiais na construção civil, como o concreto armado e o ferro, iriam mudar a 

paisagem das grandes cidades (MONTICELLI, 2016). Nesse contexto, a cidade 

passou a ser pensada como um organismo produtivo, um aparelho que deve 

desenvolver certa força de trabalho, enfim, funcionar corretamente, sem empecilhos. 

Na verdade, o progresso iria permitir, com isso, a construção,  em grandes cidades 

como Nova York, de arranha-céus que ajudariam na construção de um imaginário 

urbano novo, relacionado à máquina, à velocidade, ao automóvel e ao movimento, 

(ARGAN, 2004). 

Nessa fase, os grandes e monumentais edifícios, que verticalizaram e adensaram as 

cidades, além de grandes vias expressas privilegiando o uso do automóvel, 

proporcionaram uma mudança de escala e de percepção humana em relação a seu 

meio ambiente. 

Com efeito, uma nova visão sobre a arquitetura e o urbanismo começa a ser discutida 

e desenvolvida nos encontros dos CIAMS (Congrés Internationaux d’Architecture 

Moderne) e com a construção da Carta de Atenas, documento desenvolvido durante 

o encontro do Ciam em 1933, que tinha como premissa dar as bases para o 

planejamento das novas cidades, partindo de uma visão racionalista, em ideias 

discutidas por profissionais como o plano da cidade para três milhões de habitantes 

de Le Corbusier. Pretendia-se, naquele momento, criar uma linguagem comum à 

arquitetura e ao meio urbano, tendo como diretrizes, entre outras, a setorização e o 

zoneamento das funções dentro da cidade, como o habitar, o lazer, o serviço, além 

da padronização visual de bairros e espaços dentro da cidade. No Brasil, tais ideias 

influenciaram o planejamento de cidades como Brasília. Quanto a isso, Montaner 

explica que 

 O urbanismo racionalista origina-se do elementarismo e da separação de 
funções. Segundo a teoria do zoning, a cidade, baseada nos avanços da 
tecnologia, constrói-se por partes autônomas, tal como fora defendido nos 
Congressos do CIAM e na Carta de Atenas, (MONTANER, 2009, p. 27). 

Surge então a preocupação com a imagem da cidade, pois, ao mesmo tempo que 

essa nova cidade se firma, ela muda a percepção do habitante, que não mais 

consegue sentir-se orientado no meio urbano. Essa preocupação foi ganhando força 
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durante o século XX por meio de autores que consolidaram a importância da 

percepção visual da cidade, da paisagem urbana como uma forma de comunicação 

com seus habitantes. 

A partir desse enfoque, traçados urbanísticos tratam de projetos de 

redesenvolvimento urbano de caráter misto, unindo políticas de uso do solo e 

instrumentos financeiros para promover transformações urbanísticas por meio de 

capitais públicos e privados. Nesse viés, é importante salientar que o termo significa 

tanto a definição da política pública, quanto o estabelecimento de um projeto 

urbanístico específico para o redesenvolvimento de uma área urbana. Isso significa 

que, embora existam parâmetros gerais para o funcionamento de uma operação 

urbana, cada projeto contém elementos particulares e contextuais, constituindo não 

somente um lugar próprio (uma geografia urbana), mas também parâmetros 

urbanísticos distintos para cada experiência, (SIQUEIRA, 2014). 

Dada a grande pluralidade das metrópoles, existe uma dificuldade para compreendê-

las como um todo, identificar os fatores que causam degradação de algumas áreas, 

concomitantemente ao florescimento de outras. Somada a essa dificuldade, há 

também uma demanda para que a cidade contemporânea seja pujante e ofereça 

qualidade nos espaços públicos, reduza os tempos de deslocamento e seja acessível 

a pessoas com mobilidade reduzida. Posto isso, projetos de desenho urbano deveriam 

contemplar essas expectativas, uma vez que testemunha-se, hoje, o ocaso do espaço 

público nas cidades brasileiras e o enfraquecimento do bem estar social, dos 

mecanismos de reivindicação da população etc. Por outro lado, a iniciativa privada 

promove lugares coletivos segregados como condomínios fechados, áreas de lazer 

privadas e shopping centers, onde não há espaço para a diversidade social, 

(PESSOA, 2016) 

Por outro lado, no desenvolvimento urbano brasileiro, destacou-se inicialmente o 

trabalho do reconhecido urbanista francês D. A. Agache, que elaborou planos para 

cidades como Rio de Janeiro, Santos e Curitiba. O “Plano Agache” apresentava três 

aspectos principais para solucionar os problemas das cidades: (i) o saneamento; (ii) o 

descongestionamento do tráfego urbano e (iii) a disposição de órgãos públicos. Tal 
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proposta propunha também a criação de áreas verdes e arborização, o que mostrava 

já certa preocupação com o embelezamento, (MENEZES, 1996). 

Igualmente, considera-se também de grande importância o plano urbanístico de 

Brasília, diferentemente de outros criados para cidades já existentes, um todo 

integralmente planejado desde o início. Brasília refletia o momento de 

desenvolvimento e de transformação, tanto que esse valor foi reconhecido ao ser o 

primeiro conjunto urbanístico moderno a receber o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, pela Unesco, em 1987.  

Junto a isso, o Relatório do Plano Piloto de Brasília, escrito por Lucio Costa em 1956, 

publicado no livro "Brasília, cidade que inventei – Relatório do Plano Piloto de Brasília", 

editado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria 

com Secretaria de Cultura do Distrito Federal, traz na publicação o documento, na 

íntegra, que explica os conceitos que o arquiteto pensou e utilizou ao projetar a nova 

capital do País e que foi apresentado ao júri do Concurso Nacional do Plano Piloto da 

Nova Capital do Brasil, em 1956. Posteriormente, a seleção foi lançada com o intuito 

de avaliar diversas propostas que trouxessem uma concepção moderna de cidade. 

Assim, das 26 propostas, os jurados, entre eles Oscar Niemeyer, congratularam, em 

15 de março de 1957, a de Lucio Costa, que estava afinada às correntes 

vanguardistas da arquitetura mundial na época e que pretendia ser monumental não 

só no sentido de ostentação, mas no sentido de expressão palpável, por assim dizer, 

consciente daquilo que vale e significa, (COSTA, 1991). 

Dessa forma, o projeto valorizava uma caminhada conjunta entre a 

industrialização/modernidade e a preocupação social. Esse ponto é ressaltado na 

descrição das superquadras, que pretendiam contemplar o bem-estar e uma rotina 

que compreendia o acesso democrático da população às escolas, aos clubes, às 

bibliotecas, garantindo a interação harmônica do indivíduo com o espaço urbano. Seja 

como for, as diferenças de padrão de uma quadra a outra eram neutralizadas pelo 

próprio agenciamento urbanístico proposto, e não eram de natureza a afetar o conforto 

social a que todos têm direito, (COSTA, 1991). 
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Estruturando o desenho urbano em torno de dois eixos monumentais dispostos em 

cruz, nas palavras de Lúcio Costa seu projeto foi "um ato deliberado de posse, um 

gesto de sentido desbravador". Ele definiu áreas específicas para cada tipo de uso: 

residencial, administrativo, comercial, industrial, recreativo, cultural, e assim por 

diante. Para minimizar problemas de circulação, eliminou cruzamentos através da 

intersecção de avenidas em passagens de nível. Na extremidade do eixo longitudinal, 

destacava-se a Praça dos Três Poderes. Na verdade, as primeiras ideias de Costa 

desenharam o Plano Piloto em forma de uma cruz ortogonal, mas a topografia do 

terreno e necessidades de circulação impuseram uma adaptação, de modo que o eixo 

transversal foi curvado, resultando uma forma semelhante a um avião, (COSTA, 

1991). 

A partir daí a arquitetura da nova capital foi confiada a Niemeyer, um dos mais originais 

e brilhantes discípulos da estética modernista de Le Corbusier. Niemeyer buscou a 

criação de formas claras, leves, simples, livres, nobres e belas, sem considerar 

apenas seu aspecto funcional. 

Dessa forma, com o desenvolvimento do urbanismo a estética urbana passou a ser 

valorizada, notadamente nas cidades mais civilizadas, tornando-se um dos objetivos 

do urbanismo moderno. 

Sendo assim, a cidade do século 21 precisa estar preparada para atender às 

necessidades dos seus cidadãos, pois mobilidade e acessibilidade são hoje 

essenciais para que se tenha uma vida plena. Nessa perspectiva, é fundamental que 

o urbanista compreenda a cidade onde irá atuar, desenvolva um espírito crítico e 

esteja apto a elaborar um desenho urbano eficiente para as demandas da sociedade 

contemporânea, (PESSOA, 2016). 

Na realidade, não faz muito tempo que a população urbana ultrapassou a que vive 

nas áreas rurais do mundo. O marco é de 2008 e, segundo dados do Banco Mundial, 

hoje, 54% dos habitantes do planeta residem em cidades. No Brasil, a mudança 

ocorreu há bem mais tempo e estamos entre os países mais urbanizados, com 85% 

dos brasileiros se concentrando em áreas adensadas. Portanto, não há nenhuma 

dúvida de que o progresso da humanidade está nas cidades. Melhor dizendo, as 
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cidades promovem a circulação e o confronto de ideias, são estimulantes para os 

negócios, permitem o florescimento da cultura e das artes, e ajudam a concentrar os 

recursos para oferecer educação e serviços de saúde, (REVISTA EXAME, 2017).  

Da mesma forma, espaços de trabalho e moradia devem evoluir para melhorar a 

qualidade de vida da população e sua relação com o meio ambiente. Além de outros 

fatores, investimentos em sistemas inteligentes e interconectados de gestão devem 

atuar de forma a promover essas comodidades aos cidadãos, além da condição de 

elevar essas cidades ao conceito de cidades inteligentes e cidades criativas. Algumas 

cidades no Brasil e no exterior têm conseguido melhorar sua economia de forma 

significativa e, consequentemente, instalar melhores condições de vida, atrair novos 

empreendimentos e investidores para suas regiões.  

Algumas cidades com menos de 100.000 habitantes, mas que tem em sua essência 

a característica de cidade criativa, preparada para o turismo com foco na cultura e 

desenvolvimento local, outras com maior número de habitantes, ora, capitais de 

grande relevância mundial, que buscaram se preparar estrategicamente para receber 

um maior número de turistas, ou ainda aquelas que se prepararam para a implantação 

de empresas de grande porte, atraindo investimentos e subsídios públicos. É o caso 

das cidades Barcelona (Espanha), Cambridge (USA), Dubai (Emirados Árabes), 

Frankfurt (Alemanha), Gramado (RS), Las Vegas (EUA), Londres (Inglaterra), 

Medellín (Colômbia), Melbourne (Austrália), São José dos Campos (SP), Tiradentes 

(MG), Viçosa (MG), Welington (Nova Zelândia). Devido ao número incipiente de 

pesquisas atuais, no tema citado, optou-se por extrair algumas informações de 

revistas de circulação nacional e internacional, além de sítios na internet, para fazer 

referência a essas cidades, citadas na pesquisa. 

Barcelona (Espanha) 

A segunda maior cidade da Espanha (atrás apenas de Madri) é camaleônica, ou seja, 

a cidade de Barcelona se reinventa a cada esquina, a cada bairro, a cada ponto de 

vista. 

Possui grandes avenidas, centros comerciais, indústrias e universidades, como 

também natureza, montanhas, parques e praias. Notadamente, museus, galerias, 
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obras de arte, design estão por toda a parte, sem deixar de lado a vida noturna com 

as inúmeras opções de boates e bares. E no esporte destaca-se, especificamente, o 

futebol, (REVISTA VIAGEM E TURISMO, 2018). 

Com 1 milhão e meio de habitantes, a cidade de Barcelona desempenha um papel 

importante no cenário europeu. Ela cultiva a tradição de polo cultural, favorecida 

historicamente pelo porto, que sempre funcionou como uma importante ligação entre 

a Península Ibérica, a Europa e o resto do mundo. Pelas ruas, a efervescência cultural 

é evidente em vários exemplos góticos e modernistas, estampados em prédios e 

monumentos – alguns, de autoria de Picasso, Miró e Gaudí. Barcelona possui um 

excelente sistema de transporte integrado, em outras palavras, a combinação de 

metrô e ônibus faz o turista chegar em praticamente todas as principais atrações 

turísticas com velocidade e muita praticidade, (REVISTA VIAGEM E TURISMO, 

2018). 

De fato, a Cidade inteligente de Barcelona busca o fornecimento eficiente de serviços 

municipais em vários níveis para toda a população com a coleta de informações e a 

tecnologia de comunicações (TIC), por meio do desenvolvimento e da implementação 

do Modelo de cidade inteligente de Barcelona. Esse modelo identifica 12 áreas de 

foco inicial da Cidade inteligente: meio ambiente, TIC, mobilidade, água, energia, 

resíduos, natureza, domínio interno, espaços públicos, governo aberto, fluxos de 

informações e serviços. Atualmente, a prefeitura tem 22 programas principais e 83 

projetos separados que se encaixam em uma ou mais dessas 12 áreas. Alguns desses 

projetos incluem iluminação inteligente, estacionamento inteligente, gerenciamento de 

água inteligente e gerenciamento inteligente de dejetos. Em 2012, o governo 

municipal estruturou seus projetos de Cidade inteligente sob o título de “Cidade 

inteligente de Barcelona”. Além de implementar tecnologias inteligentes, a prefeitura 

também utilizou esses projetos de conectividade para distribuir serviços coordenados 

entre departamentos. Isso ajudou a eliminar silos departamentais e a melhorar a 

experiência dos moradores de Barcelona, (CISCO, 2014). 

Cambridge (EUA) 
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A cidade de Cambridge, localizada no estado norte-americano de Massachusetts, é 

famosa por ser casa de diversas instituições de Ensino Superior, como a Universidade 

de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mas, o município não se 

destaca apenas no quesito educação, ele está repleto de atrações culturais e de 

entretenimento para visitantes. 

Certamente, um dos pontos mais importantes de Cambridge é a Harvard Square 

(Praça de Harvard), que concentra diversos pontos comerciais e culturais. Além de 

muitas livrarias, a área também recebe inúmeros espetáculos durante todo o ano. São 

apresentações musicais, teatrais, comédias, palestras, filmes, entre outros eventos 

culturais. Também o Museu do MIT é outro destaque da cidade. Dedicado a 

exposições de ciência e tecnologia, o espaço guarda coleções de documentos e peças 

relacionados ao trabalho desenvolvido no instituto. São robôs, computadores, 

calculadoras, telefones, holografias, desenhos e gráficos de arquitetura, fotografias, 

entre outros, (GLOBO UNIVERSIDADE, 2014). 

Dubai (Emirados Árabes) 

A cidade de Dubai está localizada perfeitamente entre o Leste e o Oeste – com um 

terço da população mundial vivendo a uma distância de quatro horas de voo, e dois-

terços, a uma distância de oito horas. O emirado também abriga uma população 

diversa que compreende mais de 200 nacionalidades. Na verdade, é uma cidade 

vibrante e dinâmica, onde as ideias são trocadas livremente, assim como o comércio. 

Ademais, a localização central de Dubai faz do destino um dos mais movimentados 

do mundo. O Aeroporto Internacional de Dubai também está em primeiro lugar no 

ranking de transporte de passageiros internacionais, com um tráfego de mais de 78 

milhões de passageiros em 2015. Além disso, 150 linhas aéreas operam nos dois 

aeroportos de Dubai, conectando mais de 280 destinos pelo mundo, (REVISTA EBS, 

2018) 

Dentro da própria cidade, existem muitas opções de transporte, que inclui o primeiro 

sistema de metrô da região e a recém-lançada rede Dubai Tram, assim como os táxis 

com tarifas acessíveis, táxis aquáticos, ônibus e carros com motorista. Em termos de 

hospedagem, mais hotéis intermediários estão sendo construídos na cidade para 
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complementar a oferta de luxo e atender aos visitantes com um padrão mundial em 

todas as categorias, (REVISTA EBS, 2018) 

Efetivamente, Dubai tem um dos mais rápidos crescimentos no setor de turismo do 

mundo, com crescimento recorde de 7.5% no número de visitantes que pernoitaram, 

o dobro da projeção feita pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, 

que previa um crescimento de 3 – 4% para o mesmo período. Nesse sentido, a cidade 

ostenta uma infraestrutura de nível mundial, com rodovias bem conservadas, 

excelente transporte público e conectividade, incluindo o Dubai Metro com tecnologia 

de ponta, são apenas alguns dos serviços. Dubai também tem modernas instalações 

médicas e serviços de emergência hospitalar. E ainda possui um crescente centro de 

conhecimento com um número significante de universidades e centros de pesquisas 

com o compromisso de abrir caminhos para avanços tecnológicos e científicos, 

(REVISTA EBS, 2018) 

Frankfurt (Alemanha) 

Situada no estado de Hesse, na Alemanha, está no coração da Europa e é a quinta 

maior cidade do país, com aproximadamente 670 mil habitantes. Dessa forma, 

internacionalidade e variedade idiomática fazem parte do cotidiano da metrópole de 

negócios, lançadora de tendências mundiais na Feira do Livro e na Feira Internacional 

do Automóvel (IAA). Desde a idade média, Frankfurt é um centro de movimentação 

de comércio de longa distância e do capital mercantil. Como sede do Banco Central 

Europeu (EZB), do Banco Federal Alemão e da mais importante bolsa de valores 

alemã, hoje Frankfurt é um importante polo europeu do setor financeiro, de feiras e de 

serviços. Além disso, o aeroporto de Frankfurt liga a Alemanha ao resto do mundo 

através de voos sem escalas. Também possui a universidade mais antiga e conhecida 

da cidade, a Johann Wolfgang Goethe-Universität, fundada em 1914, (FRANKFURT, 

2017) 

Sobremaneira, conhecida por ser cortada pelo famoso rio Meno, a cosmopolita cidade 

atrai pela arquitetura, arte, cultura, beleza, história e pela importância financeira que 

tem junto ao seu país. Da mesma forma, mostra todo seu charme e cultura de sua 

história através dos famosos museus, por exemplo. De modo especial, o conjunto de 
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treze museus, que se encontra junto à Margem do rio Meno, demonstra isso. Nele, 

encontram-se as mais variadas obras de arte, passando por obras de pintura clássica 

e chegando a trabalhos artísticos moderno, (FRANKFURT, 2017). 

Nas margens do rio Meno encontra-se a mais famosa área de lazer de Frankfurt, 

atravessando a metrópole como uma artéria verde cheia de vida. Nessa costa também 

está localizado o cais dos barcos de excursão fluvial. Particularmente, o amplo 

passeio público oferece um panorama impressionante dos arranha-céus no horizonte, 

com muito espaço para correr, andar de bicicleta, jogar futebol ou simplesmente 

passear e relaxar. Frankfurt mostra, realmente, o seu lado mais acolhedor durante o 

Festival do Museumsufer, na festa HöchsterSchlossfest, na Feira de Natal de 

Frankfurt ou, de modo mais personalizado, ao degustar um vinho de maçã em 

Sachsenhausen e nas inúmeras Festas do Vinho na região de Rheingau. Para os 

amantes da natureza e de caminhadas, as montanhas Taunus e a floresta Odenwald 

não ficam muito longe da cidade, (GOETHE INSTITUT, 2018). 

Gramado (RS) 

A cidade de Gramado, localizada na região sul do Brasil, inserida na Serra Gaúcha, 

distante 115 Km da capital do Estado, Porto Alegre, é hoje o principal destino turístico 

do Rio Grande do Sul e o quarto destino turístico do país. Gramado se destaca pelo 

seu clima de baixas temperaturas no inverno, especialmente rigoroso nos meses de 

julho, agosto e setembro. O contraste climático em relação às regiões tropicais do país 

é atrativo para muitos dos seus milhares de visitantes. 

Com sua economia voltada ao turismo, a cidade que recebe anualmente mais de dois 

milhões de turistas, possui cerca de 31 mil habitantes. Para receber os visitantes, a 

cidade oferece a maior estrutura receptiva do Estado: com mais de 100 hotéis e 

pousadas, mais de 110 restaurantes, bares e cafés com capacidade para atender, 

simultaneamente, 9.560 clientes, além disso, de acordo com Oliveira & Generosi 

(2010), Gramado é considerada uma das cidades mais tranquilas para se viver em 

todo o Brasil, pelos seus baixos índices de criminalidade. 

Para garantir a presença de turistas, foram criados e desenvolvidos alguns eventos 

culturais e turísticos importantes, com abrangência nacional, entre eles Festival de 
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Cinema de Gramado, que projetou a cidade para todo o Brasil e América Latina, sendo 

considerado como patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, em 2006 e a 

cidade também é sede do evento Natal Luz. Trata-se de um evento natalino, pioneiro 

na sua dimensão, com duração de 60 dias entre os meses de novembro, dezembro e 

janeiro. O evento nasceu em 1986, com o objetivo de fomentar o fluxo turístico durante 

o verão, época de baixa temporada turística na região, associado ao forte sentimento 

de religiosidade e tradição do espírito do Natal, na região, (OLIVEIRA & GENEROSI, 

2010). 

Las Vegas (EUA) 

Conhecida como a capital mundial do entretenimento, a cidade de Las Vegas, no 

Estado de Nevada (EUA), atrai todos os anos milhões de turistas em busca de 

diversão. Entre seus hotéis, casas de shows e cassinos com fachadas luminosas 

circulam em média 38 milhões de pessoas, sendo 16% visitantes estrangeiros. Desde 

2011, o município americano tem presenciado uma verdadeira invasão verde-

amarela, já que mais de 133 mil brasileiros desembarcam por lá. Nessas condições, 

Vegas é uma cidade concentrada, de fácil locomoção e comunicação, lugar em que  

não é preciso ter o domínio do inglês, pois praticamente todos falam espanhol, e é 

também extremamente barata em relação a outras localidades turísticas americanas, 

sendo um dos melhores destinos para se fazer compras, (REVISTA ISTO É, 2016). 

Londres (Inglaterra) 

Capital da Inglaterra, tem 2 mil anos de história e mais de oito milhões de habitantes. 

No séc. XX foi palco de importantes transformações culturais e hoje é uma das mais 

modernas metrópoles do mundo, oferecendo todos os tipos de serviços e atrações. 

Notadamente, tem inúmeras opções de entretenimento, como também é rica em 

ruelas históricas, praças georgianas, parques e espaços verdes e ofertas 

gastronômicas que representam quase todas as cozinhas tradicionais do mundo. Pará 

além dos famosos Big Ben, St Paul’s Cathedral e Buckingham Palace, as atrações 

mais visitadas da cidade são: o British Museum; The National Gallery; Natural History 

Museum; o museu Tate Modern; a roda gigante London Eye; o Science Museum; 

o Victoria and Albert Museum; a Tower of London; o Royal Museums Greenwich e o 
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museu de cera Madame Tussauds. Com mais de 1.800 parques, Londres pode ser 

descrita como uma das cidades mais verdes do mundo, (ELONDRES, 2017). 

Com a rede metroviária mais antiga do mundo, a melhor maneira de se locomover em 

Londres é por metrô, chamado de “underground” ou “tube” para os nativos. A cidade 

também tem uma das maiores redes de ônibus urbanos do mundo, sendo uma das 

vantagens do sistema de ônibus de Londres algumas linhas operam 24 horas, 

(INGLATERRA BRASIL, 2017). 

Medellín (Colômbia) 

Em 2013, Medellín, na Colômbia, competindo com cidades do nível de Nova Iorque e 

TelAviv, foi considerada a cidade mais inovadora do mundo no concurso City of the 

Year, organizado pelo The Wall Street Journal. Embora possa parecer improvável, 

esse prêmio não é tão estranho, visto que nos últimos anos, a cidade se converteu 

em um dos epicentros tecnológicos e intelectuais de maior influência da Colômbia, 

sem mencionar o importante desenvolvimento urbano que a cidade vem vivendo 

desde 2010 (ARCHDAILY, 2017). 

De fato, as infraestruturas integradas à mobilidade, juntamente com intervenções de 

alto impacto social, converteram Medellín no centro de debate sobre o crescimento e 

desenvolvimento das cidades latino-americanas. Em 20 projetos e lugares, são 

contados um pouco da história de uma cidade que apostou na consolidação urbana 

através de espaços públicos de qualidade e projetos que fomentaram a gestão cidadã, 

apoiando o desenvolvimento de zonas marginais em um processo de reconstrução 

social em que a arquitetura desempenhou um papel importante como ferramenta de 

formulação espacial. Para tanto, alguns terrenos de Medellín que não tinham uso 

definido começaram a ser usados como lixões informais, trazendo consigo doenças e 

diversos problemas ambientais. Por esse motivo, foram reconhecidos como pontos 

críticos da cidade pela Secretaria do Meio Ambiente, que os incluiu em um novo 

programa de regeneração urbana, (ARCHDAILY, 2017). 

Além disso, foram construídos nove Parques Biblioteca para promover práticas 

educativas, culturais e sociais de seus bairros circundantes, funcionando como 

pontos de transformação e fortalecimento das comunidades e culturas locais – ou 
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como “dispositivos políticos”. Também os Parques estão localizados de forma a 

atender aos vários bairros e comunas de Medellín. Para isso, a implementação dos 

cinco primeiros Parques Biblioteca (San Javier, España, La Ladera, La Quintana e 

Belén) está associada fortemente com a intenção de alterar simbolicamente a imagem 

de Medellín como exemplo de violência urbana: os lotes de cada um desses edifícios 

estão diretamente relacionados a histórias recentes de extrema violência 

(ARCHDAILY, 2017). 

Hoje, a segunda cidade mais povoada da Colômbia, mostra outro cenário: é uma 

cidade pujante, empreendedora e visionária, graças à transformação, em todos os 

âmbitos, impulsionada por Fajardo em sua gestão. Para tal fim, a arquitetura foi uma 

das disciplinas que tornou parte desse projeto político que mudou Medellín, tirou o 

medo de seus espaços públicos e, pouco a pouco, foi recuperando a esperança e 

reconstruindo o tecido social (ARCHDAILY, 2017). 

Melbourne (Austrália) 

Após décadas de decadência urbana, a cidade investiu em espaços públicos e 

flexibilizou as regras para incentivar a vinda de moradores para a área central. A partir 

disso, as pessoas passaram a ocupar novamente as ruas, aumentando a sensação 

de segurança, gerando negócios e aproveitando melhor as escolas e os hospitais que 

a região já tinha. Com tal atitude, o resultado, desde 2011, Melbourne foi eleita sete 

vezes a melhor cidade do mundo para viver pela consultoria britânica Economist 

Intelligence Unit, ligada à revista The Economist (REVISTA EXAME, 2017). 

Little (2009), um dos autores do projeto da identidade visual de Melbourne, descreve 

a cidade como dinâmica, progressiva, internacionalmente reconhecida por sua 

diversidade, inovação, sustentabilidade e habitabilidade, sendo considerada pelo 

conselho municipal um grande centro australiano de cultura, antes, gastronomia, 

entretenimento, educação e compras.  

Desse modo, a segunda maior cidade da Austrália é conhecida por ser uma das 

melhores cidades do mundo para estudantes, pois possui um estilo de vida único que 

vem atraindo muitas pessoas para a região. Entre os atrativos da cidade, a arquitetura 
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high tech e as belíssimas praias estão em destaque, (REVISTA VIAGEM E TURISMO, 

2017). 

São José dos Campos (SP) 

A cidade é considerada um dos centros industriais e de serviços mais importantes do 

interior paulista. São José dos Campos é uma cidade com elevado nível de riqueza e 

bons indicadores sociais e em consequência dessa representatividade, as empresas 

de grande porte, concentram o maior número de mão-de-obra. A Cidade possui um 

dos mais importantes complexos industriais do país, destaca-se, no cenário nacional, 

pelo desempenho de alguns setores e suas respectivas cadeias produtivas: 

automotivo, telecomunicações, aeroespacial e defesa, químico-farmacêutico e de 

petróleo, (PRADO, 2006).  

É uma cidade que une cultura, tradição e tecnologia. Em seu núcleo urbano estão 

localizados institutos federais de pesquisa científica, empresas de tecnologia de 

ponta, prédios de arquitetura arrojada, universidades, faculdades e centros de 

formação de mão de obra qualificada. Por outro lado, a zona rural concentra quase 

70% do território do município, boa parte em áreas de proteção ambiental. Na verdade, 

é o principal município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o mais 

importante polo aeronáutico e aeroespacial da América Latina, (PREFEITURA SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2018). 

Tiradentes (MG)  

Até meados da década de 90 a atividade turística local dependia fundamentalmente 

do turismo desenvolvido pela cidade de São João Del Rei, quando a maioria dos 

turistas se hospedava nesta cidade e aproveitava o passeio de Maria Fumaça para 

conhecer Tiradentes. Em 1999, a cidade procurou, efetivamente, aglutinar estratégias 

de gestão e marketing com ações nas esferas social e ambiental. Percebeu-se que 

com a formatação e preservação do produto turístico, somado a investimentos em 

infra-estrutura e promoção, principalmente através de eventos diferenciais, a cidade 

além de dinamizar a economia local, melhorava a qualidade de vida dos citadinos e 

promovia a preservação do patrimônio histórico-natural. O poder público local 

procurou consolidar os eventos tradicionais, como Mostra de Cinema (Janeiro), 



47 
 

Carnaval (Fevereiro), Semana Santa e Semana da Inconfidência (Abril); Encontro de 

Harley Davidson (Junho), Fest Gourmet (Agosto); Festival Internacional de Fotografia 

(Outubro, início em 2004); Natal e Reveillon (Dezembro), (JUNIOR, SILVA, OBA, 

2006). 

Dessa forma, o planejamento turístico concebido, envolveu a construção de 

estratégias que incorporassem um conceito de hospitalidade e promoção de 

atividades culturais com temáticas voltadas um segmento mais sofisticado, de renda 

mais elevada e ávida por novos conhecimentos e relacionamentos (cinema, 

gastronomia, história, entretenimento). A consolidação desses eventos de acordo com 

Júnior et al, (2006), aliou talento e criatividade do planejamento turístico e de 

marketing para a cidade, com melhoramentos na infraestrutura básica e turística, 

através de recursos municipais, estaduais e federais, recebeu investimentos no que 

tange o seu melhoramento.  

Atualmente, 95% da economia de Tiradentes está vinculada ao setor de serviços que 

é composto majoritariamente por empreendimentos turísticos. Paralelo ao aumento 

do número de empreendimentos, o poder público em parceria com a iniciativa privada 

local estabeleceu programas de treinamento da equipe de contato, destacando os 

guias turísticos, artesãos, condutores de charretes, recepcionistas, vendedores, 

dentre outros. Buscou-se também o aumento da qualidade de vida da população 

propiciando oportunidades de emprego e renda, bem como pintura gratuita das 

moradias que se concentram nos bairros mais pobres da cidade, (JUNIOR, SILVA, 

OBA, 2006). 

Viçosa (MG) 

Cidade do interior de Minas Gerais que se destaca na região devido a sua dinâmica 

universitária, Viçosa vem apresentando um acelerado processo de crescimento 

urbano devido, sobretudo, à expansão da Universidade Federal de Viçosa, por meio 

do programa Reuni, bem como ao surgimento de novas instituições particulares de 

ensino superior. As novas demandas têm impactado o mercado habitacional da cidade 

e provocado mudanças na legislação urbanística e na paisagem urbana, (COSTA, 

FARIA & FARIA, 2017) 



48 
 

 

Faz parte do Circuito Turístico Serras de Minas e tem como destaque a Sede da 

Universidade Federal, uma das mais importantes do País, tida como um dos mais 

importantes centros de estudos agronômicos da América Latina. Nessa conjuntura, é 

uma cidade jovem, com uma intensa vida noturna. Surge também como um dos mais 

importantes municípios da Zona da Mata, tendo os Principais Pontos Turísticos: Igreja 

Matriz de Santa Rita de Cássia, Museu de Zoologia João Moojen de Oliveira, Museu 

da Universidade Federal de Viçosa, Museu Alexis Dorofeef Minerais Rochas e Solo, 

Rio Turvo Sujo, Rio Turvo Limpo. Nessa perspectiva, Viçosa destaca-se pela sua 

verticalização, não observada nas cidades de porte equivalentes no estado de Minas 

Gerais, sendo considerada a quarta cidade com maior número de construções com 

mais de quatro pavimentos em todo o estado, (GUIA DO TURISMO BRASIL, 2018). 

Welington (New Zeland) 

A cidade é um importante centro financeiro e comercial na Nova Zelândia. Também é 

importante polo cultural do país, abrigando o museu Te Papa, o balé, a Orquestra 

Sinfônica, e a produção cinematográfica neozelandesas. Certamente, Wellington 

construiu uma reputação invejável por ser uma cidade que oferece muita cultura, 

tecnologia, eventos e hotelaria de primeira linha. Em 2011, o renomado guia de 

turismo Lonely Planet atribuiu a ela o título de “pequena e mais descolada capital do 

mundo”. Em 2015, ela também entrou para a lista das “cidades mais legais do ano”, 

de acordo com a BBC. (TOURISM NEW ZELAND, 2015). 

De modo específico, a cidade está situada ao lado de um porto natural, em colinas 

pendulantes e verdes. Em consequência disso, a região é sujeita a terremotos, 

bastante frequentes e que quase causaram a destruição da cidade nos anos de 1848 

e 1855. Explicitamente, há poucas áreas planas, por isto a maioria da população da 

cidade vive nas colinas ao redor, em áreas de risco devido às atividades sísmicas. Por 

conta disso, a cidade tem charme de vila pequena, mas estilo de cidade grande, 

possui forte herança cultural, comida gourmet e uma natureza exuberante. Devido aos 

fortes ventos vindos do Estreito de Cook que sopram na cidade, Wellington é 
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conhecida pelos neozelandeses como Windy Wellington, a Wellington dos ventos 

(EGALI, 2017). 

2.2. A gestão e o planejamento das cidades 

Harvey (1980) afirma que é da necessidade de um espaço físico para o 

desenvolvimento das relações humanas e econômicas que surgem as cidades, e as 

leis surgem da necessidade de organização e regulação dessas relações e desses 

espaços. Por isso, o estudo das leis que tratam do espaço urbano faz-se necessário 

para o entendimento do fenômeno urbano na sociedade. 

Segundo Monte-Mór (2006), a institucionalização do planejamento urbano e regional 

no Brasil, a partir do golpe militar de 1964, deu-se com base em questões levantadas 

ainda no contexto da problemática traçada nas cidades pelo urbanismo, tendo no 

centro das suas políticas a questão da habitação. Apesar da tentativa de vincular a 

questão da habitação ao planejamento urbano, subordinando em tese o Banco 

Nacional da Habitação ao sistema de planejamento montado pelo Serviço Federal de 

Habitação e do Urbanismo – Serfhau, os recursos foram concentrados no BNH, 

fazendo com que a cabeça do sistema ficasse extremamente frágil diante de um corpo 

inchado. Nesse sentido, a montagem de um sistema voluntário e compulsório de 

poupança carreou recursos para investimentos públicos e privados na produção do 

espaço urbano e regional e logo se percebeu que a população pobre do país não tinha 

recursos para arcar com novas habitações ou mesmo com o processo de urbanização. 

De outra parte, o sistema de planejamento urbano local, montado a partir das 

demandas municipais, de baixo para cima, opunha-se frontalmente a todo o sistema 

de planejamento econômico montado no país de cima para baixo, a partir da 

concentração de recursos nas mãos do governo federal depois da reforma tributária 

de 1966/67. Estava, assim, fadado ao fracasso já no seu nascedouro.  

Por isso, o “falso problema” da habitação se impôs sobre o “problema” do urbanismo, 

ou do planejamento urbano (Bolaffi, 1975), mas foi logo superado pela impossibilidade 

econômica da população carente e da política social, baseada em leis de mercado, 

de resolver o problema habitacional, deslocando, assim, os recursos para a produção 

do espaço urbano e regional.  Dessa forma, os investimentos foram então 
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concentrados nas áreas centrais das grandes cidades do país, particularmente no 

Sudeste, voltando-se para expandir as condições urbano-industriais de produção que 

permitiriam a expansão do consumo dos bens duráveis que a produção industrial 

fordista montava no país.  

Além disso, as periferias metropolitanas e das capitais, e cidades médias cresceram 

enormemente nas décadas de 60 e 70. Por outro lado, a necessidade de expandir e 

integrar mercados de bens duráveis alimentou a expansão urbano-industrial em todo 

o território nacional, incluindo a fronteira amazônica (Becker, 1982). De tal modo, as 

preocupações geopolíticas dos militares estenderam os sistemas de transportes e de 

comunicações, assim como outros braços do Estado por todo o território, incluindo a 

legislação trabalhista, os seguros sociais, os serviços de saúde e educação, o sistema 

bancário, enfim, todo o aparato que podemos reunir sob o rótulo de condições gerais 

de produção. Nessa perspectiva, a extensão dessas condições urbano-industriais 

virtualmente a todo o espaço nacional criou as bases para a integração espacial sob 

a égide do urbano: a urbanização extensiva, (MONTE-MÓR, 2006). 

Assim, a partir dos anos 1970, a urbanização estendeu-se virtualmente ao território 

nacional, integrando os diversos espaços regionais à centralidade urbano-industrial 

que emanava de São Paulo, desdobrando-se na rede de metrópoles regionais, 

cidades médias, núcleos urbanos afetados por grandes projetos industriais, atingindo, 

finalmente, as pequenas cidades nas diversas regiões, em particular onde o processo 

de modernização ganhou uma dinâmica mais intensa e extensa. Nesse contexto, “Já 

não há mais problema agrário, agora se trata do problema urbano em escala nacional”, 

dizia de forma quase panfletária o economista e sociólogo Francisco de Oliveira, na 

SBPC de 1978, em seu texto conhecido como “o ovo de Colombo da urbanização 

brasileira” (OLIVEIRA, 1978, p.74). De fato, os problemas rurais podem ter 

desaparecido, mas alguns problemas surgiram. Não são os trabalhadores rurais no 

sentido literal, mas sim trabalhadores sem-terra, advindos de um contexto urbano, em 

sua maioria, e em busca de condições urbanas para sua vida agrária: escolas, saúde, 

transportes, comunicações, energia, condições sanitárias, segurança pública, lazer, 

etc. Em outras palavras, o campo se urbanizou rapidamente à medida que as 

condições de produção urbano-industriais, antes restritas às cidades, se estenderam 
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para além dos limites legais do espaço urbano e ganharam a dimensão regional e 

mesmo nacional, (Monte-Mór, 2006). 

Consequentemente, o Brasil sofreu uma intensa e rápida urbanização que 

reestruturou todo seu espaço urbano-regional e, com ele, a sociedade e a própria 

natureza do espaço social e econômico. À vista disso, a reestruturação se iniciou nas 

cidades grandes e médias e, particularmente, nas metrópoles, no bojo das 

transformações na estrutura produtiva ditada pela ‘tríplice aliança’ (Evans, 1979): a 

associação entre o Estado, o capital estrangeiro, envolvido na produção de bens de 

consumo durável, e o capital nacional, ao qual coube, acima de tudo, a produção do 

espaço, centrando-se nos bens intermediários e na própria construção civil. 

Do mesmo modo, a urbanização extensiva, ainda segundo Monte-Mór (2006), atingiu 

nos últimos 30 anos praticamente todo o País: estendeu-se a partir das regiões 

metropolitanas, articulando-se aos centros industriais, às fontes de matérias-primas, 

seguindo a infraestrutura de transportes, energia e comunicações, criando e 

estendendo as condições de produção e os meios de consumo coletivo necessários 

ao consumo da produção industrial fordista que se implantava no Brasil com o “milagre 

brasileiro”.  

Por certo, a atividade de Planejamento Urbano difere do Urbanismo e do Desenho 

Urbano por sugerir um “contexto mais amplo” (SOUZA, 2013, p.59), pois planejar 

requer uma visão mais abrangente e multidisciplinar do espaço urbano e das relações 

ali estabelecidas, a fim de avaliar quais as ações de gestão são necessárias para o 

desenvolvimento daquele lugar. Além disso, o desenvolvimento é entendido como 

uma “mudança social positiva”, (SOUZA, 2013, p.60). 

Consecutivamente, para tratar dos temas ligados ao Desenvolvimento Urbano no 

Brasil, foi criado um ministério de estado, a partir da Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, assim como o então Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano transformou-se em Conselho das Cidades. 

Esse conselho tem suas competências estabelecidas no Art. 10 da Medida Provisória 

nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, e deve também propor as diretrizes para a 

distribuição regional e setorial do orçamento do Ministério das Cidades.  
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Conforme o Art. 27 da LF 10.683/03 (mantido pela LF 13.3441/16), as políticas de 

competência do Ministério das Cidades são as que tratam do desenvolvimento 

urbano, habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito. Nesse 

sentido, o Ministério também é responsável pela promoção de ações e de programas 

nessas áreas, assim como pelo planejamento, regulação, normatização e gestão da 

aplicação dos recursos demandados por essas políticas. Ainda, deve participar na 

formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, 

bem como para a adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do 

planejamento e gestão do saneamento. Ademais, as competências relativas ao 

trânsito e ao transporte urbano, antes do Ministério da Justiça e dos Transporte, 

passaram a fazer parte do escopo do Ministério das Cidades. 

Por conta disso, integram a estrutura básica do Ministério o Conselho Curador do 

Fundo de Desenvolvimento Social, o Conselho das Cidades, o Conselho Nacional de 

Trânsito e o Departamento Nacional de Trânsito. Além desses, ainda existem 4 

secretarias: Acessibilidade e Programas Urbanos, Habitação, Saneamento e 

Transporte e Mobilidade.  

Dentro da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos há um 

programa chamado de Planejamento Urbano. Exatamente dentro desse programa 

que se encontram os projetos e ações voltadas aos Planos Diretores Municipais, como 

a Rede de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores 

Participativos e o Programa de Fortalecimento da Gestão Urbana. Também, essa 

secretaria coordena atividades de Capacitação e de Cursos e Palestras para os 

gestores municipais. 

Assim, o capítulo II da CF/88, artigos 182 e 183, indica que o objetivo da política 

urbana no país é o ordenamento das funções sociais da cidade e da propriedade, a 

fim de garantir o bem-estar dos cidadãos. Ainda, estabelece que o Plano Diretor 

Municipal é o instrumento básico dessa política de desenvolvimento e expansão 

urbana, e trata das questões de desapropriações e usucapião urbano. 

Outrossim, o inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal determina que, embora 

seja competência da União estabelecer normas de caráter geral e elaborar planos 
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nacionais e regionais de desenvolvimento, cabe ao município executar o planejamento 

urbanístico local através do Plano Diretor, instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

Na verdade, para a regulamentação do capítulo da Política Urbana, foi necessária a 

aprovação de uma Lei Complementar, denominada Estatuto da Cidade, aprovada em 

2001. Já a Lei 10.257/01 trouxe ferramentas para a produção de uma cidade 

sustentável que considera a questão urbano-ambiental do município como um todo. 

Essas ferramentas urbanísticas devem trabalhar juntamente com os Planos Diretores 

Municipais na implantação das políticas urbanas no Brasil. 

Com essa normatização, o aumento da responsabilidade municipal quanto ao 

Planejamento e Gestão Urbanos locais, do território municipal como um todo, 

representa maior autonomia e também maior responsabilidade aos municípios. Para 

gerir esse processo de elaboração dos planos municipais, em 2003, foi instituído pelo 

Governo Federal o Ministério das Cidades, que passou a ser o órgão responsável pela 

Política de Desenvolvimento Urbano a nível federal. 

2.3. Políticas públicas e investimentos governamentais para promoção das 

cidades médias no Brasil 

A criação da SUDENE representou um divisor de águas para as políticas públicas 

federais destinadas ao Nordeste (SILVA & PINHEIRO, 2017). Notadamente, os 

problemas econômicos e sociais do Nordeste já eram conhecidos do governo federal 

e a necessidade de resolvê-los já fazia parte de sua agenda, mesmo que ainda de 

forma incipiente. Todavia, somente através das ideias de Celso Furtado é que as 

políticas públicas federais foram reorientadas em prol do desenvolvimento nordestino. 

Quanto a isso, Tavares (2012) explica que as ideias furtadianas abordaram e 

sistematizaram vários temas como os desequilíbrios regionais, a expansão da 

atividade industrial e a inadequação da estrutura agrária. Mais do que lições teóricas, 

relata Gadelha (2010), as análises de Furtado sobre os processos econômicos e 

sociais objetivam produzir guias de ações práticas. 
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Portanto, o planejamento econômico seria o caminho para solucionarem-se os 

problemas estruturais de longo prazo. Para Celso Furtado, somente através do 

desenvolvimento econômico e social é que poderia o ser humano atingir a sua 

plenitude. À frente da Diretoria de Estudos do Banco Nacional para o Desenvolvimento 

Econômico, Celso Furtado foi chamado para sugerir soluções para a grave seca que 

assolou a região nordestina em 1958. Surgia então a SUDENE, (SILVA & PINHEIRO, 

2017). 

Portanto, a SUDENE nasceu num período de fortes discussões ideológicas no Brasil, 

em que se definiam duas correntes desenvolvimentistas: uma delas visava a 

integração nacional, o fortalecimento do mercado interno, maior equidade social e 

regional; a outra tinha como intuito  acelerar o crescimento econômico através da 

industrialização que foi concentrada principalmente nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro, (GOMES, 2007). 

Com relação à questão social e histórica da migração rural urbana em Montes Claros 

e na região Norte do Estado, é de suma importância analisar esse processo de 

instalação da SUDENE. Para Cardoso (2000), esse organismo governamental foi 

criado como resposta à marginalização da região pelo Estado no início do século XX, 

exatamente com o projeto de industrialização do país, focado na região centro-sul. 

Certamente, o intuito maior da SUDENE era dinamizar a região nordestina 

tradicionalmente agrícola e falida desde a queda do açúcar no século XVII. 

Não obstante, o estado de Minas Gerais somente passou a integrar a SUDENE em 

1963. Eram considerados parte do Nordeste até o século XIX, apenas os estados 

produtores de açúcar, o que excluía muitos estados que atualmente compõem a 

região. Nesse caso, entre as hipóteses apresentadas por Cardoso (2000), sobre a 

inclusão do Norte de Minas como região do polígono da seca e participante da 

SUDENE, tem-se como principais: a visão oficial do Estado, a partir da qual a inserção 

da região a essa superintendência deu-se por motivo de ordem geofísica puramente; 

outra diz que a concessão dessa participação na SUDENE foi dada por uma espécie 

de “acordo velado”, em que a participação de Minas seria secundária, não estando 

em “pé-de-igualdade” com os demais estados para acesso aos benefícios; e uma 

última hipótese levanta uma questão política, correlacionando a inserção de Minas à 
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SUDENE ao fato de o Presidente da República de então, Juscelino Kubistchek, ter 

nascido no Estado. 

De fato, já na década de 1940, a região norte–mineira articulava-se para tal 

participação, tendo como liderança a cidade de Montes Claros, que se organizou 

politicamente para a realização dessa “empreitada” (PEREIRA, 2007). Exatamente 

nessa época nascem a Sociedade Rural de Montes Claros e a Associação Comercial 

e Industrial de Montes Claros, lideradas por diversos segmentos prestigiados da elite 

regional. Dessa forma, esse autor concorda com a hipótese apresentada por Cardoso 

(2000) de que houve uma hegemonização na articulação e na obtenção dos 

benefícios da SUDENE; dessa forma, o desenvolvimento por ela prometido. 

Nessa mesma direção, é importante também ressaltar que a política regional do 

Nordeste a CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba, tem como objetivo promover o desenvolvimento da região utilizando 

os recursos hídricos como força propulsora. Efetivamente, as ações da empresa 

visam “à geração de emprego e renda, à redução dos fluxos migratórios e dos efeitos 

econômicos e sociais decorrentes de secas e inundações e, ainda, à preservação dos 

recursos naturais dessas bacias hidrográficas, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos habitantes das regiões,” (CODEVASF, 2009). 

Já na segunda metade do século XX, por meio de incentivos fiscais da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, ocorreu o 

desenvolvimento do setor industrial no Norte de Minas, processo que se configurou 

de forma desigual na região, (SOUZA at al, 2016). 

Sob outra perspectiva, em Bocaiuva, Várzea da Palma, Pirapora e Capitão Enéas a 

industrialização ocorreu de forma mais modesta, mesmo estando esses municípios 

entre os cinco mais beneficiados com a instalação de indústrias. Igualmente, em todas 

as cidades, as indústrias receberam isenções de impostos do governo federal, terreno 

com infraestrutura do governo municipal, com apoio do estado. Entretanto, Montes 

Claros recebeu um estímulo significativamente maior, de tal modo que se tornou a 

maior centralidade no setor industrial do Norte de Minas. Por conseguinte, nas 

palavras de Leite e Pereira (2004, p. 36), “Entre as cidades da área mineira da 
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SUDENE, Montes Claros foi a que atraiu mais investimentos, em virtude da 

localização geográfica, da posição como centro regional e do fato de possuir boa 

infraestrutura urbana” (SOUZA et al, 2016) 

Para Rochefort (1998), as ações de desenvolvimento das cidades médias objetivavam 

 (...) desenvolver, prioritariamente, algumas cidades médias para refrear o 
crescimento das metrópoles e, à medida que as cidades são escolhidas no 
interior do território, levar para esses espaços subdesenvolvidos atividades e 
homens que permitam um desenvolvimento da economia regional 
(ROCHEFORT, 1998, p. 93). 

Na verdade, em Montes Claros aconteceu o mesmo que em muitas outras áreas onde 

a SUDENE atuava, ou seja, ocorreu um incremento de desenvolvimento com indícios 

promissores. Nesse cenário, a SUDENE, segundo Carneiro (2002), atua em setores 

industriais, agroindustriais, de reflorestamento, turismo e telecomunicações, que, por 

meio de políticas fiscais e financeiras, apoia projetos de médio e grande porte. Para 

esse apoio, a SUDENE criou articulações importantes com instituições públicas em 

esferas estadual e nacional, com destaque para: a Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco - CODEVASF; com a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER; Fundação Rural Mineira de 

Desenvolvimento e Colonização Agrária - RURALMINAS; o Banco do Nordeste; o 

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FINOR; o Instituto de Desenvolvimento 

Industrial - INDI e Companhia de Distritos Industriais - CDI/MG, entre outras, (LEITE, 

2003). 

Em outro enfoque, o Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte 

Médio – PNCCPM – era parte integrante do II PND, por meio da Comissão Nacional 

de Regiões Metropolitanas e Política Urbana do Ministério de Planejamento (CNPU) 

da época, (GOMES, 2007). Essa comissão elaborou uma série de classificações 

conceituais para as cidades médias brasileiras, justificou a importância de se estudar 

essas cidades e traçou hipóteses para a classificação funcional das cidades médias 

brasileiras. 

Dessa forma, a formulação e implementação de programas governamentais 

direcionados ao segmento da rede urbana, através da Política Nacional de 
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Desenvolvimento Urbano (PNDU) que compunha o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil (II PND), contemplavam programas criados pela 

necessidade de conter a população que migrava para as grandes metrópoles 

brasileiras, bem como compreender a forma com as mesmas se inserem na dinâmica 

intra e inter-regional. 

Já o PNDR - Política Nacional Desenvolvimento Regional, DECRETO 6047 de 

22/02/2007, por exemplo, tinha o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e 

promover a igualdade no acesso ao desenvolvimento das cidades. 

De acordo com Maricato (2000), na década de 1970, houve uma produção significativa 

de Planos Diretores no Brasil, não se podendo atribuir o caos das cidades brasileiras 

à falta de planejamento urbano. Da mesma maneira, o Plano Diretor de Montes Claros 

de 1970 tinha um caráter mais normativo (regulamentação das formas de uso e 

ocupação do solo), não apresentando propostas de desenvolvimento para a cidade, 

nem mesmo fazendo qualquer consideração em relação a sua posição de cidade polo 

regional.  

Não obstante, no contexto da abertura competitiva internacional do mercado 

brasileiro, a SUDENE foi extinta em 2001. Consecutivamente, por força de pressões 

do empresariado local e da sociedade nordestina em geral, em 2007 foi criada a nova 

SUDENE. E atualmente seus principais instrumentais de ação para o desenvolvimento 

do Nordeste são: o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), 

oferecendo as diretrizes básicas de atuação da superintendência; o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), atuando através de 

financiamentos a condições especiais; e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 

(FDNE), assegurando recursos para investimentos em infraestrutura e serviços, 

(SILVA & PINHEIRO, 2017). 

Nessas condições, durante muitos anos, os governantes da cidade de Montes Claros 

não atribuíram a devida importância ao desenvolvimento da cidade em páreo com o 

planejamento urbano. O que se percebe, na verdade, é uma ocupação desordenada 

por empresas ao longo de ruas estreitas no centro da cidade e, atualmente, com 

ramificações para sua adjacência e espaços periféricos. 
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Na presente conjuntura, o Plano Diretor, ora em vigor no município, aprovado em 

agosto de 2001, foi baseado no Plano Diretor do município de Belo Horizonte. 

Segundo informações da SEPLAN da Prefeitura de Montes Claros, o Plano Diretor foi 

elaborado apenas para cumprir as exigências da Legislação Federal e não foi 

acompanhado de um diagnóstico atual sobre a cidade e nem mesmo houve consulta 

e participação da população na sua elaboração. Esse Plano Diretor, portanto, não é 

um instrumento confiável de análise, já que não responde às reais necessidades da 

população do município, como deveria ser o Plano Diretor Participativo exigido pelo 

Estatuto da Cidade, (COMES, 2007). 

2.4. Organismos fomentadores de políticas paras as cidades: ONU, Agenda 21 

(ECO 92: “Pensar globalmente, agir localmente”) 

A “Agenda 21” é um documento lançado na ECO92 (ou Rio92, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD – realizada em 

1992 na cidade do Rio de Janeiro), que sistematiza um plano de ações com o objetivo 

de alcançar o desenvolvimento sustentável, (MMA). 

Nesse sentido, pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Entretanto, a 

Agenda pode ser implementada tanto pelos governos quanto pela sociedade, 

concretizando o lema da ECO92: “pensar globalmente, agir localmente”. A Agenda 21 

Brasileira, portanto, é um instrumento de planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população 

brasileira.  Para isso, foi coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e Agenda 21 (CPDS) e construído a partir das diretrizes da Agenda 21 

Global, e entregue à sociedade, por fim, em 2002, (MMA). 

Consequentemente, no Fórum são também definidos os meios de implementação e 

as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade local na 

implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e ações. Durante dois 

anos, governos e entidades de diversos países contribuíram com propostas para a 
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criação desse plano de ações para concretizar o ideal de desenvolver sem agredir ao 

meio ambiente,e (MMA). 

Dessa forma, a inovação trazida por essa agenda foi colocar em primeira ordem o que 

geralmente costumava ficar sempre em último lugar quando o assunto era 

desenvolvimento: o meio ambiente. Até então, todas as políticas de desenvolvimento 

visavam sempre o crescimento econômico legando ao último lugar a preocupação 

com o futuro ambiental do planeta, isso quando ainda se atribuía alguma preocupação 

a esse assunto. No entanto, foi o marco inicial para que 179 países assumissem o 

compromisso de contribuir para a preservação do meio ambiente, (MMA). 

Assim, a implementação local da Agenda 21 (Agenda 21 local, citada no capítulo 28 

da Agenda 21 global) baseia-se no princípio de que as mudanças não podem ser 

realizadas somente “de baixo para cima”, como uma imposição. Isso porque as 

pessoas tendem a se preocupar apenas com as mudanças que afetam diretamente 

suas vidas e estejam ligadas diretamente as suas necessidades. Além do que, é 

também uma forma de agilizar o processo, uma vez que uma população envolvida 

passará a exigir mais de seus governantes, (MMA). 

De tal modo, entre as conquistas da Agenda 21 no Brasil citam-se a criação de 

Agendas 21 nos municípios, a ampliação da CPDS através do Decreto Presidencial 

de 03 de fevereiro de 2004, a formação de gestores municipais e ONGs em todo o 

país e sua inclusão no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA), com o objetivo de 

assegurar a implementação das ações prioritárias da Agenda 21 brasileira, a 

instalação de Fóruns locais de desenvolvimento sustentável, além de estimular e 

acompanhar a elaboração e implementação de planos locais de desenvolvimento 

sustentável por meio das Agenda 21 locais e desenvolver um método de avaliação e 

monitoramento do Programa Agenda 21 Locais, (MMA). 

Do mesmo modo, a Agenda 21 Local pode ser construída e implementada em 

municípios ou em quaisquer outros arranjos territoriais - como bacias hidrográficas, 

regiões metropolitanas e consórcios intermunicipais, por exemplo. 
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Já a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 

foi realizada 2012, na cidade do Rio de Janeiro, ficou assim conhecida porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas, (MMA). 

Assim sendo, o objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso político com 

o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 

tratamento de temas novos e emergentes. Nesse aspecto, a Conferência teve dois 

temas principais que foram a economia verde no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o 

desenvolvimento sustentável.  

Quanto ao resultado, o da Rio+20 não foi o esperado. Com efeito, os impasses, 

principalmente entre os interesses dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

acabaram por frustrar as expectativas para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Mesmo assim, o documento final apresenta várias intenções e joga para os próximos 

anos a definição de medidas práticas para garantir a proteção do meio ambiente. Até 

mesmo muitos analistas disseram que a crise econômica mundial, principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa, prejudicou as negociações e tomadas de decisões 

práticas. Embora tenha sido construído com a união de diversos países que se 

propuseram a cooperar visando uma sociedade mais justa e sustentável para todos, 

os resultados coletados após o evento demonstraram o contrário, (MMA). 

No entanto, diversos acordos e ações foram estabelecidos entre os países 

participantes de forma que os temas abordados geraram sucessos efetivos 

(diminuição de gases poluentes, aquecimento global, efeito estufa, ações de inclusão, 

etc.) e, até hoje, seguem sendo desafios que podem ser conquistados nas próximas 

décadas. 

Finalmente, verifica-se que diversos estudos e acordos tem sido realizados no Brasil 

e também em conjunto com outras nações, no sentido de tornar a convivência coletiva 

mais harmoniosa e sustentável. Atualmente, muito se discute sobre a conscientização 
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do cidadão quanto ao uso do patrimônio público e preservação do meio ambiente, 

mobilização urbana sustentável, uso de tecnologia a favor dos serviços públicos, entre 

outros. 

2.5. Marketing de lugar 

Com a movimentação do mercado e os constantes deslocamentos em busca de 

oportunidades face a uma economia globalizada, as localidades necessitam de 

artifícios que promovam rápidas e oportunas respostas a tantas mudanças, para que 

possam ajustar-se às novas diretrizes e manter a sua vitalidade operacional e 

competitividade mercadológica.   

Nesses termos, o marketing de lugar é observado a partir de ângulos diversos e há, 

evidentemente, diferentes pontos de vista e abordagens na literatura devido a seu 

caráter multidisciplinar. Ao tratar-se sobre esse campo de conhecimento, deve-se 

considerar que os conceitos e o estado da arte dessa área ainda não estão 

consolidados (OCKE & IKEDA, 2014), sendo que na literatura acadêmica o tema pode 

ser apresentado como marketing turístico, marketing de cidades, marketing urbano, 

marketing público na gestão de cidades, marketing territorial, marketing de localidade, 

marketing de destinos (SCHULER; PADOIM, 2016). Entretanto, independente da 

terminologia, há uma convergência nos significados, que estão relacionados à 

aplicação do conceito do processo de troca entre cidade, região, estado ou país com 

os moradores locais, trabalhadores, estudantes, visitantes, enfim, consumidores - ou 

clientes -, organizações e investidores que tem o intuito de gerar valor às partes 

envolvidas, os stakeholders do lugar. Portanto, convergem para o entendimento de 

Marketing de Lugares, (KOTLER el al 2006). 

Nesse contexto, os diversos conceitos e entendimentos sobre marketing de lugares 

são sistematizados, em ordem cronológica, na Tabela 1. 
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Tabela 1 
Conceitos e entendimentos de marketing de lugares 

Autor Definição 

Lynch (1960) É a concepção do marketing aplicado a lugares sob uma perspectiva 
puramente promocional. 

Ashworth e Voogd 
(1998) 

Um processo estratégico de longo prazo que consiste em várias etapas 
que não podem ser implementadas parcialmente, tais como: análise da 
situação, seguida da segmentação do mercado e do posicionamento 
estratégico e psicológico para a concepção de uma visão para o lugar 
que servirá também como o objetivo final de todos os esforços de 
marketing embasados em programas de ação eficientes. 

Rainisto (2003) Baseado no uso do marketing e das ferramentas de planejamento 
estratégico para o desenvolvimento de comunidades, cidades e países 
no intuito de impulsionar exportações, atrair indústrias e investidores, 
ampliar a captação de visitantes, residentes e eventos. 

Kotler & Armstrong 
(2004) 

Compreende as atividades empreendidas para criar, manter ou alterar 
atitudes ou comportamentos em relação a lugares em particular. 

Almeida (2004) É uma área de aplicação do Marketing, com crescente importância para 
o desenvolvimento e crescimento de cidades, regiões, países, no limite 
de qualquer lugar. 

Kotler; Gertner; Rein e 
Haider (2006) 

Área do marketing que utiliza ferramentas do marketing para enfrentar o 
desafio do crescimento no âmbito de lugares atraindo investimentos, 
moradores e visitantes, demonstrando como as comunidades e as 
regiões podem competir na economia global. 

Pereira (2009) É o termo que faz menção à competitividade ou promoção do lugar como 
um todo, como apoio aos gestores públicos em sua função de atrair 
olhares para a localidade. 

Ocke e Ikeda (2014) Relaciona-se à aplicação do processo de troca estabelecido pelo 
conceito de marketing entre determinada região, cidade, estado ou país 
e os habitantes locais, visitantes, organizações e investidores com o 
objetivo de gerar valor às partes envolvidas. 

Schuler e Padoin 
(2016) 

Ferramenta essencial para os lugares buscarem seu desenvolvimento 
econômico sustentável, e tornarem-se atraentes não só para visitar, mas 
também para viver, trabalhar e investir. 

Fonte: Elaborado com base nos autores. 

Além dos diversos conceitos e entendimentos sobre marketing de lugares, é possível 

ainda buscar uma sistematização de estudos e abordagens sobre Marketing de 

Lugares a partir das diferentes perspectivas dos diversos autores, (SCHERER et al, 

2017). Além disso, Ocke & Ikeda (2014) propõem essa divisão da área em três 

perspectivas, que podem também ser consideradas etapas de utilização dos conceitos 

e ferramentas: (i) a perspectiva promocional, (ii) a perspectiva de planejamento e (iii) 

a perspectiva de marca. Nessa concepção, a perspectiva promocional do marketing 

de lugares é composta pela orientação de descrever os aspectos da atividade 

promocional como uma ferramenta para a comercialização de cidades. Em relação a 

perspectiva de planejamento, a visão dos especialistas parte para um esquema mais 

ampliado de técnicas e incorporaram a suas ações de administração pública, 

estratégias mais sofisticadas de marketing tendo como objetivo atingir públicos-alvo 

específicos e fazendo com que os recursos da comunidade possam responder às 
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necessidades e aos desejos dos públicos de interesse em mercados competitivos, ou 

seja, é uma visão em que, a partir do planejamento, utilizando ferramentas de 

marketing e de administração pública, os lugares buscam diferenciar-se de forma 

competitiva. E, por último, a perspectiva de marca envolve aspectos de seleção, 

diferenciação e qualificação dos atributos que compõem a marca de um lugar, bem 

como a participação de diferentes atores no gerenciamento dessa marca e a 

diversidade de mercados-alvo que representam múltiplas esferas de atratividade para 

uma localidade. Essas três perspectivas não apresentam necessariamente uma 

ordem cronológica, e tampouco delimitações e diferenciações claramente definidas, 

sendo que coexistem e podem agir de forma complementar entre uma e outra, visando 

à qualificação dos territórios onde serão aplicados (SCHERER et al, 2017).   

Assim como os países, os locais podem reverter o seu declínio e partir para uma 

revitalização mediante um planejamento estratégico de marketing. Esse planejamento 

necessita, segundo Teixeira et al (2006), ao contrário do marketing de produtos e 

serviços, do apoio ativo dos órgãos públicos e privados, grupos de interesse e 

cidadãos. Ainda segundo esses autores, o potencial de um local não depende tanto 

de sua localização geográfica, seu clima e recursos naturais, quanto da vontade, 

habilidade e energia da organização humana.   

Desse modo, através de um entendimento mais generalizado, Teixeira et al (2006), 

destacam que pode ser destacado o fato de que o Marketing Geográfico ou 

Geomarketing é fundamental para o planejamento estratégico de marketing, uma vez 

que estuda as inter-relações existentes entre as estratégias e políticas de Marketing 

referentes à sua percepção de como utilizar de forma equilibrada e autossustentável 

o espaço físico territorial onde a empresa atua, seja este o micro ou o macro ambiente, 

em que seus clientes diretos e indiretos fornecedores, concorrentes e pontos de 

distribuição se localizem.  

2.6. Cidades inteligentes 

Importantes fenômenos sociais vêm marcando o início desse século e a alta 

concentração de pessoas nos ambientes urbanos provavelmente é um dos mais 

importantes. Nesse lineamento, estudos realizados pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU) indicam que as populações urbanas crescerão em mais de 2 bilhões 

de pessoas nos próximos 40 anos: serão mais de 9 bilhões pessoas e 70% delas 

estarão vivendo em cidades até lá, (ONU, 2012). 

Nesse contexto, o termo cidade inteligente provém das abordagens geográficas 

contemporâneas de desenvolvimento urbano, a partir de políticas que sugerem 

transformações no território ao estimular a efetiva participação dos cidadãos e o 

esforço, e a utilização conjunta das distintas inteligências – humana, coletiva e 

artificial. Esta última pela utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs). Ademais, a busca por soluções que tornam a vida do ser humano sustentável 

num ambiente em constantes modificações motivou o surgimento das cidades 

inteligentes. Posteriormente, pormenorizaremos essa questão, (CURY & MARQUES, 

2017). Ainda segundo esses autores, as cidades inteligentes são formas de 

apropriação do espaço urbano baseadas na utilização das três inteligências – a 

humana, a coletiva e a artificial – que implica em transformações territoriais. 

Destarte, o conceito de “cidades inteligentes” está diretamente ligado à infraestrutura 

e à capacidade do uso de tecnologias para a construção de serviços e ações 

sustentáveis. Nessa direção, uma cidade inteligente utiliza as tecnologias da 

informação e comunicação como propulsoras e, ao mesmo tempo, como suporte para 

o aumento de eficiência operacional de seu centro urbano, (SAITO, 2017). 

De fato, não há uma definição única para Cidades Inteligentes ou "SmartCities", como 

também é chamada, o que se tem são muitos pontos de vista diferentes, e assim 

cidade inteligente tem muitas variações em seu conceito. Além disso, uma gama de 

variações conceituais pode ser obtida alterando "smart" por outros adjetivos, como 

"digital". Por outro lado, o termo cidade inteligente, segundo Albino (2015), 

primeiramente usado nos anos 1990, tinha como foco tecnologias de comunicação e 

informação, para que assim a cidade se definisse como inteligente. Entretanto, os 

conceitos e definições sobre as cidades inteligentes foram evoluindo e abrangendo 

mais dimensões a fim de que a cidade fosse mais circular, sustentável, popular e 

conectada. De acordo com Geffinger (2007), existem seis dimensões numa cidade 

inteligente: economia, mobilidade, governança, meio ambiente, convívio e pessoas. 
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A partir desse viés, a ideia sobre cidade inteligente nos remete ao conceito de 

sustentabilidade, ou seja, gerir um ambiente sustentável, em que a ação preze pela 

relação entre as particularidades de cada ecossistema e o ideal de qualidade de vida 

do cidadão, como um desafio a ser enfrentado no século XXI. De modo especial, a 

exposição ao debate somente é feita quando analisamos as esferas sociais, 

econômicas e ambientais, que são intrínsecas ao conceito de cidade inteligente. A 

partir daí, a sustentabilidade surge da ideia de “expansão com esgotamento” (LEITE, 

2012), que não foi considerada no processo de desenvolvimento urbano e de 

transformações territoriais do século XX; ao contrário, considerou-se explorar todos 

os recursos ambientais até atingir de forma satisfatória o desenvolvimento econômico 

sem a devida preocupação de suprir as “necessidades da geração atual, sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras”, nas palavras da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, (ONU, 1987). 

Nesse contexto, o crescimento da população urbana, em conjunto com o crescimento 

desenfreado da indústria, causa uma maior destruição do meio ambiente, oferecendo 

riscos a atividades econômicas e a saúde em geral, (ALBINO, et al, 2015). Em virtude 

dessas problemáticas, questões relacionadas ao modo como as cidades se organizam 

vêm sendo levantadas, visando transformá-las em mais sustentáveis e mais 

inteligentes (BULKELEY et al, 2007). Logo, as cidades ao redor do mundo mostram 

crescente interesse por sustentabilidade, isto é,  desenvolver-se sem ultrapassar as 

capacidades de regeneração da biosfera (CARRETERO, et al, 2017). Ademais, 

recentemente a discussão vem alterando ligeiramente o foco para: como a 

sustentabilidade pode ser alcançada com a ajuda da "inteligência", ou seja, tecnologia 

e conectividade, envolvendo todos os sistemas da região urbana, (ALBINO et al., 

2017). 

Nessa perspectiva, a construção de uma cidade inteligente deve pautar-se na relação 

harmoniosa com o meio ambiente através da utilização e do reaproveitamento de 

forma racional dos recursos ambientais locais e regionais em benefício da população, 

(CURY & MARQUES, 2017). 

Dessa maneira, a existência de uma miríade de soluções tecnológicas estão 

integrando o contexto urbano e, segundo alguns autores, o uso da tecnologia está 
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substancialmente interligado às características de criação de ambientes de vida 

sustentável. Logo, a eficácia da tecnologia pode ser presenciada, por exemplo, na 

automação das funcionalidades em ambientes de convivência e nas tecnologias 

ambientais de alto impacto, (ABDALA et al, 2014). 

Essas mesmas cidades, entretanto, são os polos onde se realizam as interações entre 

as pessoas, onde as transações comerciais ocorrem e onde se desenvolvem 

pesquisas e inovações que podem ajudar a projetar e construir soluções para a 

maioria desses e de outros problemas globais, (BATAGAN et al, 2011). 

Como se observa, o crescimento populacional não se trata de um acontecimento ou 

fenômeno possível de ser interrompido de forma fácil e imediata, como o 

deslocamento das pessoas em direção aos ambientes urbanos em busca de melhoria 

na qualidade de vida. Diante disso, os governantes devem estar atentos às demandas 

constantes das populações, como infraestrutura, água, energia, saúde, alimentos, 

segurança, educação, lazer e cultura, o que também pode se configurar como 

oportunidades para que novas abordagens sejam consideradas nos esforços, para a 

constituição e realização de alternativas que visem atender essas demandas. 

Nessas oportunidades incluem-se a gestão mais eficiente e transparente dos 

investimentos governamentais (NAM et al, 2012), a observância às restrições de 

natureza legal institucional e a atenção à competição global cada vez mais agressiva 

entre regiões, cidades e grandes metrópoles para a atração de investimentos, 

(STORPER, et al, 2010). 

Nesse sentido, as cidades podem explorar sua capacidade produtiva e inovadora, 

atuando de forma ecológica e sustentável, sendo capazes de promover 

desenvolvimento e prosperidade local e regional, atendendo de forma plena e efetiva 

as expectativas da comunidade. 

De acordo com o relatório Citiesand Green Growth, A Conceptual Framework, se não 

houver ações políticas firmes nas próximas décadas, as sociedades poderão ter suas 

bases de recursos necessários à prosperidade econômica irreversivelmente 

comprometidas, (HAMMER et al., 2011). 
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Então, o cenário assim observado faz com que as atenções se voltem de forma 

particular para as demandas presentes e futuras das populações, cabendo ao poder 

público promover com assertividade a constituição de políticas que estimulem a 

inovação e a universalização dos serviços públicos, orientadas por valores 

contemporâneos de desenvolvimento solidário e inclusivo, (BATAGAN et al, 2011). 

Do mesmo modo, uma mudança de paradigma, uma oportunidade, um movimento 

pode forçar o comportamento dos cidadãos e seus representantes públicos, uma vez 

que as sociedades estão mudando, não só no campo da energia, mas também no 

cotidiano de cada um.  

Não obstante, essas reflexões remetem a dois aspectos que podem sugerir a visão 

da cidade do futuro: primeiro, o fenômeno da globalização que tem conectado cidades 

localizadas em diferentes geografias do planeta, motivando o surgimento de novas 

formas de transações comerciais, de concorrência e inovações (HARRISON at al, 

2011), promovendo mudanças nas estruturas de comando da economia, nas formas 

de mobilidade e na liquidez do capital, e nas capacidades regulatórias dos Estados 

sobre setores-chave de suas economias (SASSEN, 1998). Segundo os riscos 

inerentes às mudanças climáticas que se configuram como a principal motivação para 

os crescentes esforços em busca do desenvolvimento sustentável, em que as cidades 

assumem papel preponderante (ROMAN, 2010; ONU, 2012), discutir as cidades, 

então, torna-se um tema crítico e de significativa importância, particularmente com 

vistas ao cenário do crescimento populacional e da urbanização. 

Elas, de fato, são importantes fontes e canais de geração e troca de conhecimento, 

pontes de acesso às transações econômicas e geração de riqueza e criação de valor 

que se desenvolvem por meio de sistemas técnicos e científicos públicos, privados e 

arquiteturas empresariais propícias ao fomento de soluções inovadoras, inclusivas e 

sustentáveis. Nesse contexto, novas expressões, tais como “cidades globais”, 

“cidades informacionais”, ou ainda “cidades inovadoras, científicas e criativas” surgem 

como reflexões sobre essa nova ordem mundial, buscando direções e soluções para 

o enfrentamento dos problemas que envolvem a dinâmica urbana, (CASTELLS et al, 

2012). 
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Como as cidades estão cada dia mais interconectadas e instrumentalizadas 

(HARRISON et al, 2011), o seu sucesso se direciona sobre dois eixos principais: 

primeiro, o gerenciamento dos recursos a partir de uma perspectiva sustentável para 

que elas, cidades, sejam capazes de se tornar ambientalmente sustentáveis e 

atraentes para os cidadãos e empresas, implementando um tipo de gerenciamento 

dos serviços e das infraestruturas que seja inovador, que possa ajudar as cidades a 

ser mais preditivas, integrando o conjunto dos seus ativos de forma ágil e com custos 

aceitáveis (AL-HADER et al, 2010), pela criação de um ambiente atrativo do ponto de 

vista econômico-social, em que os atores possam interagir de forma satisfatória, sem 

restrições que mereçam intervenções drásticas (REMES et al, 2012), imprimindo 

ainda maior eficiência e reformulando a organização da dinâmica urbana, tendo as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) viabilizadoras de um sistema nervoso 

que possa implementar maior inteligência nessas cidades, (BATAGAN et al., 2011). 

Notadamente, a visão de inteligência das cidades emerge da convergência entre a 

sociedade do conhecimento – em que a informação e a criatividade têm grande ênfase 

e considera os capitais humano e social como seus mais valiosos ativos (CASTELLS, 

2012), e a cidade digital, que faz extensivo uso de sistemas de telecomunicações e 

recursos da internet, como meio para transformar significativamente as formas de 

relacionamento e de vida, (PARDO et al, 2011b).  

Nessa medida, caracterizada usualmente pelas capacidades de aprendizagem, 

desenvolvimento tecnológico e inovação aplicados nos processos de gestão da 

dinâmica urbana, a cidade inteligente se sustenta nas infraestruturas digitais de forma 

a materializar esta inteligência (KOMNINOS, 2011). Nesse sentido, a cidade digital 

não é necessariamente inteligente, mas a cidade inteligente tem, obrigatoriamente, 

componentes digitais, (PARDO et al, 2011b). 

Nessa expectativa, observa-se atualmente que organizações governamentais e não 

governamentais (ROMAN et al), firmas de consultoria especializadas por meio de suas 

áreas de pesquisas e desenvolvimento (ARUP et al, 2010) e os principais provedores 

globais de tecnologias (CISCO, et al, 2012) têm se debruçado sobre as questões que 

envolvem a manutenção das condições e funcionalidades dos espaços e 

infraestruturas urbanos, buscando desenvolver soluções que atendam de forma plena 
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às crescentes demandas dos atores que atuam nas cidades, apoiando-se sobre as 

TICs, como a principal ferramenta para a realização das expectativas e objetivos da 

dinâmica global contemporânea. 

Com efeito, a contribuição do fenômeno das cidades inteligentes para uma cidade 

sustentável está no uso da tecnologia como provedora de valor inteligente com 

envolvimento das pessoas, suas relações com o ambiente e a capacidade de 

desenvolvimento, de adaptação e de superação de certa localidade, (ABDALA et al, 

2014). 

De forma semelhante, os ideais da cidade inteligente estabelecem novas formas e 

funções aos agentes e ao espaço. Nesse ponto, a nova relação de poder que está 

intimamente ligada ao processo de construção do território é vista distintamente da 

anterior, uma vez que a governabilidade aberta implica na inclusão e aceitação da 

inteligência da população, das empresas e das instituições educacionais e religiosas 

numa relação de poder e tomadas de decisão conjunta e mútua, (CURY & MARQUES, 

2017). 

Claramente, a possibilidade de integração dos projetos de mobilidade urbana no 

contexto de cidades inteligentes é uma nova porta que se abre. Para tanto, o poder 

público deve prever, monitorar e gerenciar as atividades da cidade em tempo real, 

buscando possíveis problemas que possam comprometer o seu desempenho e saná-

los antes de acontecerem. Nessa visão, fazer com que vários órgãos compartilhem 

um mesmo sistema de comando e monitoramento que seja responsável por serviços 

públicos, por exemplo, é uma etapa árdua. No entanto, é extremamente válida a 

tentativa de se dissipar o conceito entre formadores de opinião, grandes líderes e 

pessoas que realmente queiram fazer a diferença onde vivem. O importante, 

legitimamente, é pensar em fatores que possam contribuir para o desenvolvimento ou 

melhoria da cidade, que já é ou pode se tornar inteligente, (SAITO, 2017). 

Considerando esse cenário, o Ranking Connected Smart Cities apresentou no início 

do mês de junho 2016, a listagem do ano de 2016 com as 50 cidades brasileiras com 

maior potencial de desenvolvimento. Efetivamente, foram analisados 700 municípios 

em todo o país com base em 11 setores: Mobilidade, Urbanismo, Meio Ambiente, 



70 
 

Energia, Tecnologia e Inovação, Saúde, Segurança, Educação, Empreendedorismo, 

Economia e Governança.  

Esse Ranking Connected Smart Cities foi desenvolvido pela consultoria Urban 

Systems em parceria com a Sartos, a partir do levantamento das principais 

publicações nacionais e internacionais sobre o tema cidades inteligentes, conectadas 

e sustentáveis. Com base nesses estudos, foram elencados cerca de 300 indicadores, 

que deram origem à seleção final de 70 índices possíveis de serem mensurados nas 

cidades brasileiras. A partir daí esses 70 indicadores foram desenvolvidos e coletados 

em banco de dados de organismos nacionais como Ministérios, Secretarias, Agências 

Reguladoras, entre outros. Na lista das 10 cidades consideradas Cidades Inteligentes, 

que tem como base o aproveitamento das tecnologias para ajudar a solucionar os 

problemas dos grandes centros urbanos, de acordo com os critérios adotados pelo 

Ranking Conected Smart Cities, estão: 1ª São Paulo (SP), 2ª Rio de Janeiro (RJ), 3ª 

Curitiba (PR), 4ª Brasília (DF), 5ª (Belo Horizonte (MG), 6ª Vitória (ES), 7ª Florianópolis 

(SC), 8ª Barueri,  9ª Recife (PE), 10ª Campinas (SP), (REVISTA FIA, 2016). 

Além dessas cidades citadas no Ranking Conected Smart Cities, uma outra proposta 

desponta como a primeira Cidade Inteligente Social do mundo. Trata-se da Smart City 

Laguna, que está sendo instalada em Croatá, distrito de São Gonçalo do Amarante, 

no Ceará, que tem como proposta criar uma cidade que oferece qualidade de vida 

diferenciada, capaz de unir os pilares da tecnologia, do planejamento urbano e da 

sustentabilidade.  

Acerca dessa matéria, a escolha do local cearense para receber a cidade inteligente 

se deu porque ele reúne uma série de fatores que sustentam o projeto piloto, com a 

perspectiva de atender 25 mil pessoas em uma região apontada como uma área de 

grande potencial e desenvolvimento do mundo, onde está inserida o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Destro desse escopo, a Smart City Laguna vai 

conciliar a ideia da habitação com uma área voltada para as indústrias e o lazer, 

tomando como base a tecnologia e a sustentabilidade. Com ênfase, ela é planejada 

desde o começo para a residência, comércio e emprego e a proposta de a pessoa 

morar perto do trabalho e conseguir resolver tudo a pé. Também foi pensado de forma 

que a área industrial seja separada e tenha um cinturão verde e as indústrias sejam 
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não-poluentes. Consequentemente, a cidade vai apresentar diversas soluções 

tecnológicas que vão conectar toda a cidade, além de uma infraestrutura para o dia a 

dia, que vai permitir aos moradores não se deslocarem para outras regiões. Para tal 

feito, Wifi gratuito, iluminação pública controlada por sensores, programas de 

bicicletas e carros compartilhados, redutores de velocidade que geram energia 

elétrica, biblioteca pública e cinema estão entre os serviços que serão oferecidos, 

(REVISTA ZAP EM CASA, 2017) 

Planejamento urbano e arquitetônico 

Criar, desenvolver e promover cidades inteligentes perpassa por quebra de 

paradigmas essenciais para os cidadãos. Nesse decurso, o planejamento é a etapa 

mais importante dessa ideia, tendo em vista a complexidade dos objetivos traçados e 

os resultados almejados para efetivação do projeto. Assim, uma cidade inteligente 

deve ser sustentável tanto do posto de vista ambiental, quanto social. 

Contudo, uma cidade sem um planejamento, ou mal planejada, não está preparada 

para um futuro incerto, ainda mais quando os cenários que se apresentam não 

demonstram estabilidade na vida econômica, política e social, além de ficar suscetível 

a problemas reais que afetam a qualidade de vida dos cidadãos. 

Assim sendo, credita-se ao planejamento e arquitetura como elementos básicos para 

promover uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. Nessa proposta, favorecer o 

bem-estar dos indivíduos, tornando acessíveis os recursos necessários para tal, é 

possível através da gestão de locais e materiais, design inteligente de uma 

infraestrutura com predisposição para serviços subterrâneos, redução de ilhas de 

calor, mobilidade, distribuição logística de órgãos públicos e empresas privadas a 

serviço dos cidadãos, boa distribuição das áreas verdes multifuncionais capazes de 

fornecer serviços ecossistêmicos e espaços para relações sociais, que estimula uma 

maior integração,  entre outros.  

Todavia, cabe ressaltar que esses são fundamentos essenciais de planejamento 

inteligente da cidade, mas a inteligência deve necessariamente manifestar-se em sua 

futura sustentabilidade e gestão. Assim, enfatiza-se ainda o papel do cidadão como 

maior interessado em contribuir para que a convivência, o uso adequado do 
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patrimônio e os recursos estejam a seu favor e a sua disposição de forma plena e 

efetiva por muito tempo. 

Comprova-se, diante disso, que a inovação tecnológica é um dos maiores aliados à 

proposta de cidades inteligentes e criativas, podendo ser aplicada em áreas urbanas 

que tem a pretensão de tornar o custo de vida das pessoas que vivem em bairros 

inteligentes mais barato, se comparado a bairros tradicionais, bem como 

ambientalmente mais sustentável e socialmente inclusivo. Com essa proposta, o 

deslocamento pode ser facilitado por orientações via rotas conectadas, informações 

sobre circulação de pessoas e veículos, logística de infraestrutura de órgãos públicos, 

bem como funcionamento essencial da cidade, que estarão disponíveis em 

dispositivos móveis ou similares. 

Embora não seja ainda uma realidade brasileira, nesse conceito, como motor para a 

integração, essa inovação tecnológica estimula o envolvimento nas dinâmicas 

cotidianas do lugar que os abriga. Igualmente, a utilização de plataforma Wi-Fi gratuita 

pode permitir ainda que cada habitante da cidade inteligente participe ativamente do 

seu crescimento, usufruindo, através de recursos como aplicativos desenvolvido para 

os moradores, de cada unidade habitacional. 

Outrossim, a estratégia de criar e promover cidades sustentáveis deve ter atenção 

direcionada para a ecologia e desenvolvimento sustentável, que são a base de uma 

visão tanto em design quanto em negócios. 

Portanto, a gestão de cidades inteligentes do ponto de vista da sustentabilidade 

ambiental deve ocorrer com a gestão inteligente, que deve partir desde a iluminação 

pública, a rede de água através da reutilização da água da chuva, otimização e 

conscientização do serviço da coleta de lixo, da ampliação das infraestruturas verdes, 

até o controle e a preservação desses. Essas são algumas das principais questões a 

serem abordadas em projetos nessa proposta inovadora de cidades inteligentes. 

A partir dessa orientação , no atual momento, a sociedade caminha para a economia 

do compartilhamento, do uso e do consumo colaborativo, assim como pretende 

moldar-se a um novo modelo de cidade. Perspectiva em que o termo compartilhar já 
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é bem praticado em termos de redes sociais e disseminado nos demais setores da 

vida cotidiana, sendo percebido principalmente no meio das gerações das pessoas 

nascidas a partir da década de 1990. 

Seguindo esse modelo, pode-se tornar uma cidade viável através da implementação 

de algumas estratégias, desenhadas e adaptadas ao contexto físico e social em que 

estão inseridas. Essas estratégias têm o objetivo de projetar e promover relações 

inclusivas e experiências centradas nas necessidades e no comportamento das 

pessoas, além de fortalecer o sentimento de pertencimento a esse lugar e, também, 

identificar o lugar onde se vive como a ligação com a comunidade. Desse ponto de 

vista, a habitação de acordo com essa visão participativa definida pelo seu foco nas 

pessoas que nela habitam, torna a cidade mais segura, social e repleta de ofertas na 

gestão da vida diária. Dessa forma, a interação entre os indivíduos e as condições 

necessárias para tal são essenciais para promover a inclusão social desejada por 

todos. 

2.7. Cidades criativas 

A discussão acerca do papel da criatividade no ambiente urbano despontou na 

literatura desde os anos 1960, mas foi a partir dos anos de 1990 que as condições 

para que o debate tomasse corpo se efetivaram. 

Entre os autores que se destacam no grupo daqueles que surgiram desde então, um 

dos mais renomados no assunto é o arquiteto britânico Charles Landry, tido como o 

primeiro autor a empregar o termo “cidade criativa”. Ele enveredou-se por sua 

descrição ao publicar em 1995 a obra The Creative City (A Cidade Criativa), com 

Franco Bianchini. Aparentemente sem pretensões de se tornar referencial, o estudo 

se atribuía como objetivo fundamental a função de “definir um sistema de indicadores 

para levantar a “saúde” das cidades britânicas, mais adequado do que os existentes ” 

(Landry e Bianchini, 1995, p.4). Desde já, a criatividade era vista de forma 

multidisciplinar, transversal às atividades econômicas e estrutural às políticas de 

desenvolvimento em uma expansão sem fronteiras, abrangendo agora todos os 

setores presentes na cidade, como forma de responder aos seus desafios. Em suas 

obras, o autor Charles Landry, atribui papel crucial à cultura, seja como processo de 
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criação estética e funcional, por sua carga simbólica, seu impacto econômico, sua 

atratividade turística, seja como parte de uma agenda de inclusão social ou, 

finalmente, por seu impacto em setores à primeira vista alheios ao campo cultural. 

Perceptivelmente, as cidades são seres vivos, porque têm fases de crescimento, 

estagnação e declínio. Nessa visão, a viabilidade urbana é sua capacidade de se 

adaptar e responder à mudança de circunstâncias. Tal adaptabilidade e 

responsabilidade é maior nas cidades cujas dimensões econômica, cultural e 

ambiental encontram-se igualmente desenvolvidas, até um nível de auto 

sustentabilidade, (LANDRY; BIANCHINI, 1995, p.23). 

A exemplo disso, lançada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO tem 

como objetivo promover a cooperação internacional entre cidades comprometidas em 

investir na criatividade como uma propulsão para o desenvolvimento urbano 

sustentável, a inclusão social e o aumento da influência da cultura no mundo. Essa 

Rede atua na promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural de cidades 

de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento.  

Notadamente, as cidades que se candidatam à rede procuram promover a criatividade 

local e partilham o interesse na missão da UNESCO em relação à diversidade cultural. 

Logo que a cidade esteja nomeada para a rede, pode partilhar experiências e criar 

novas oportunidades para si e para outros numa plataforma global, nomeadamente 

para as atividades baseadas no “turismo criativo”. 

Quando a indústria criativa se articula em um espaço urbano delimitado, voltado à 

inovação e à cultura, gerando transformações positivas nas atividades econômicas, 

sociais e culturais, surge a cidade criativa, (PARDO, 2011). 

Por outro lado, as políticas urbanas costumam ser caracterizadas por amenidades que 

seriam quaisquer conjuntos de bens, estruturas ou serviços públicos e privados que 

geram externalidades positivas para a população ou turistas de uma cidade, tais como 

sistema de transporte, praças, saneamento básico, hospitais, universidades e baixos 

índices de criminalidade (Machado; Simões; Diniz, 2013). Mas, nas últimas décadas, 

a discussão sobre as contribuições da cultura e da economia criativa no 
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desenvolvimento regional incorporou como alternativa às políticas urbanas o 

investimento também em amenidades culturais – museus, teatros, cinemas, festivais 

e bibliotecas – cada vez mais utilizadas como indicadores de qualidade de vida e até 

mesmo como forma de revitalização urbana, (MELO & PAIVA, 2016). 

Assim sendo, coletividade, bem-estar social e engajamento público são elementos 

que constituem o capital social, um dos pilares do potencial criativo. Eles são 

fundamentais, pois garantem um cenário favorável para o surgimento da criatividade 

tanto individual, quanto coletiva. Por isso, cooperação, reciprocidade, aceitação da 

diversidade, respeito aos direitos humanos, participação política, voluntariado são 

exemplos que indicam um capital social satisfatório, e seus aumentos geram, por 

consequência, desenvolvimento desse capital, (OLIVEIRA et al, 2015). 

Verdadeiramente, para uma cidade avançar em direção às mudanças geradas pela 

lógica criativa são necessários investimentos nos mais diversos campos culturais, na 

história de cada cidade, nos diversos bairros, sempre buscando gerar na população 

um sentimento de identidade. Com certeza e são esses os caminhos para que uma 

determinada região possa formar e atrair o que é chamado de “classe criativa”, 

atingindo uma lógica urbana que vença as dificuldades estruturais e que incentive a 

melhoria da qualidade de vida da população por meio de arranjos produtivos locais, 

(REIS; URANI, 2011). 

Posto isso, pensar em um modelo de economia criativa pode alterar a estruturação 

das próprias cidades e o papel dos próprios habitantes de uma localidade, em busca 

de um desenvolvimento econômico e cultural adequados, (OLIVEIRA et al, 2015). 

Dessa forma, a Rede de Cidades Criativas procura desenvolver a cooperação 

internacional entre as cidades que identificaram a criatividade como um fator 

estratégico para o desenvolvimento sustentável, no âmbito de parcerias, incluindo os 

sectores público e privado, organizações profissionais, comunidades, sociedade civil 

e instituições culturais em todas as regiões do mundo. Tal postura, facilita ainda a 

partilha de experiências, conhecimentos e recursos entre as cidades membros, como 

forma de promover o desenvolvimento das indústrias criativas locais e promover a 

cooperação mundial para o desenvolvimento urbano sustentável. No Brasil, foram 
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inclusas, como novos membros da Rede de Cidades Criativas da UNESCO2017, as 

cidades de Brasília (DF), no quesito design, e João Pessoa (PB), no quesito 

artesanato e artes folclóricas, em 2017. 

2.8. Arranjo produtivo local – APL 

No mercado acredita-se que as empresas quando organizadas em arranjos produtivos 

ganham forças para encontrar soluções que sozinhas não conseguiriam. 

A partir dessa premissa, as primeiras noções sobre concentração territorial de 

empresas foram através dos estudos do economista clássico Alfred Marshall que, em 

1925, publicou o livro Principles of Economics, em que relatou a existência de 

pequenas empresas que formaram um conglomerado territorial em âmbito local na 

Inglaterra. Através de um sistema de complementaridade de operações, esse sistema 

de produção criou também um ambiente propício para desenvolvimento de novos 

negócios e ampliação da atuação do conglomerado, (HOFFMANN; MORALES, 2006).  

De fato, há muitas denominações e ênfases diferentes sobre o fenômeno da 

aglomeração de empreendimentos de uma mesma atividade produtiva em uma 

determinada região geográfica. O mesmo fenômeno é, às vezes, denominado arranjo 

produtivo local, sistema produtivo local ou mesmo “cluster”. No Brasil, a expressão 

mais difundida é arranjo produtivo local – APL. 

Esse cenário motivou o desenvolvimento de estudos onde surgiu o Modelo Diamante 

de Porter, o qual visa investigar as condições de atuação de uma empresa em cluster, 

por meio dos determinantes de vantagem competitiva estabelecidos por Porter (1990).  

Kluyver & Pearce (2010) dizem que esses determinantes descritos no modelo 

Diamante podem explicar por que as empresas se agrupam em determinadas 

localidades.  

O modelo Diamante de Porter é composto por quatro fatores determinantes de 

vantagem competitiva: condições dos fatores; condições de demanda; indústrias 

correlatas e de apoio; e estratégia, estrutura e rivalidade entre as empresas. Suas 

quatro variáveis são interligadas formando um sistema que se associa a um 

“Diamante”, as quais juntas podem contribuir para a criação de vantagem competitiva 
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para uma empresa, região ou país (PORTER, 1990). O modelo Diamante de Porter é 

representado conforme a figura 

 

Figura1 
O Diamante de Porter 
Fonte: PORTER, 1989. 
 

Diante do aumento da competitividade, evidencia-se a necessidade de haver 

diferenciais que permitam as empresas obter vantagens competitivas que as levem a 

uma maior participação no mercado com o desenvolvimento e melhoria na oferta de 

produtos e serviços aos seus mercados. Diferentes estudos em cluster foram 

realizados pela proposta do Modelo Diamante de Porter (1990), o qual permite obter 

informações dos importantes pontos de criação de vantagem competitiva para as 

aglomerações industriais (TRINDADE; JOÃO; CLARO, 2012). 

A partir dessa noção, os clusters podem assumir diversas caracterizações, as quais 

dependem de sua história, organização institucional, contextos sociais e culturais nos 

quais se inserem a estrutura produtiva, organização industrial, evolução, formas de 

governança, logística, associativismo, cooperação entre os agentes, formas de 

aprendizado e grau de difusão do conhecimento local (FLEURY, 2016). 
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 Na sequência desse pensamento, Cassiolato e Lastres (2003, p. 5) definem APLs 

como aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais que 

incluem atividades produtivas, de comércio ou serviço focadas em um conjunto de 

atividades econômicas, além de instituições públicas e de ensino, pesquisa, política, 

promoção e financiamento. 

Assim, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são redes empresariais que se 

configuram em aglomerações espaciais de firmas, com uma estrutura produtiva local 

específica, proporcionando vínculos (laços) tangíveis e/ou intangíveis, fracos ou fortes 

entre os atores locais, (LASTRES et al, 2009). 

Segundo Puga (2003), há uma dificuldade em mapear os APLs, pois não existe um 

padrão único de surgimento e desenvolvimento desses arranjos. Assim, o autor 

ressalta que os estudos, geralmente, buscam identificar a natureza do relacionamento 

entre as empresas e as instituições no seu entorno, o que requer pesquisas empíricas. 

Dessa forma, uma alternativa apresentada para mapeamento dos arranjos é a 

identificação da concentração de empresas em determinada localidade, de um setor 

particular, que consiste como base de uma metodologia desenvolvida pelo autor para 

identificação de APLs. 

Na questão da diferenciação entre Clusters e APLs, Figueiredo e Di Serio (2007) 

afirmam que, nos clusters, há maior intensidade de vínculos entre as empresas e 

maior participação das empresas privadas que estão aglomeradas para o 

desenvolvimento do agrupamento, com menor envolvimento do governo, enquanto no 

APL há maior atuação do poder público e de agências de fomento. 

Porter (1999), sobre a mesma matéria, reconhece que não existe apenas um fator 

importante para a constituição das primeiras empresas de um aglomerado. Segundo 

o autor, a explicação reside num conjunto de fatores, como existência de qualificações 

especializadas, pesquisa universitária, conveniência da localização física, 

infraestrutura apropriada e uma demanda local incomum. Porter (1999) ainda 

considera a possibilidade de ocorrência da concentração de forma aleatória sem 

aparente existência de elemento ou elementos facilitadores. Para alguns autores, 

como Garcia (2001), os eventos aleatórios também são importantes na cadeia de 
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causalidade que conduz à formação da empresa pioneira do cluster, através da 

criação de condições vantajosas de demandas ou fatores históricos acidentais. Para 

Garcia (2001), o que parece acaso, talvez seja resultado de circunstâncias locais pré-

existentes, pois, também para esse autor, o surgimento dos aglomerados raramente 

está associado a uma única causa.    

Para Barca (2003) e Suziganet al. (2004), existe um forte path dependence - 

dependência do caminho - para a formação do aglomerado, como condições geradas 

por governos a agentes privados locais, reunião de conhecimentos e legados de 

propostas para projetos de interesse geral, a difusão de redes de negócios que 

facilitam o estabelecimento de relações informais e a troca de informação privada 

entre empresas. Garcia (2001), não obstante, define path dependence como sendo o 

caráter dependente da trajetória dinâmica da empresa, já que, para o autor, a trajetória 

futura depende das capacitações acumuladas ao longo de processos de aprendizado 

que se deram no passado. Já a literatura sobre desenvolvimento regional atribui à 

indução da demanda e da oferta, elementos importantes para explicar a formação dos 

clusters, (PORTER, 1999).   

Seguindo essa perspectiva, Clusters são concentrações geográficas de empresas de 

um setor específico (PORTER, 1998; SCHMITZ, 1997) e englobam arranjos de 

empresas relacionadas e outras entidades importantes para competição. Incluem, por 

exemplo, fornecedores de matérias-primas especializadas, tais como componentes, 

máquinas e serviços, e fornecedores de infraestrutura especializada. 

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – 

que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a 

participação e a interação de empresas – que podem ser desde produtoras de bens e 

serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de 

consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas 

formas de representação e associação. Incluem também diversas outras 

organizações públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 

humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia; política, promoção e financiamento, (IBMEC, 2014). 
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Assim, na medida em que um aglomerado vai se formalizando, suas vantagens 

competitivas vão se ampliando. Fazendo uma comparação entre as categorias, pode-

se dizer que as vantagens competitivas presentes no cluster informal são estáticas, 

pois apresentam baixo nível de economias de escala como em compras conjuntas, 

transporte de insumos e produtos acabados. Por outro lado, os clusters mais 

organizados e inovadores são mais dinâmicos, porque envolvem mudanças na própria 

estrutura, com tecnologias de produtos e de processos, (FLEURY, 2016). 

Para além disso, APL também é entendido e classificado como um cluster por diversos 

autores, uma vez que a conceituação de cluster encontrada na literatura (SANTOS et 

al, 2003) refere-se a uma aglomeração de empresas de pequeno porte numa 

determinada região geográfica e organizadas para obter vantagem competitiva frente 

às corporações de maior porte ou dos concorrentes diretos que atuam 

individualmente. Apesar da semelhança na conceituação de APL e cluster, existe uma 

diferenciação entre esses dois modelos de rede, a qual pode ser encontrada na 

própria finalidade de um APL que é a de produção, ao passo que um cluster pode 

estar voltado para outro tipo de negócio, como o comércio ou prestação de serviços. 

No âmbito do conceito de Rede de Negócios, a existência de um APL também é 

considerada para alguns autores um cluster industrial. Goldstein e Toledo (2006), ao 

discutir a formação de cluster, consideram que trata-se de um aglomerado de 

empresas, de um modo geral de pequeno e médio porte, situadas em uma mesma 

região geográfica e com a mesma especialização setorial, organizadas de modo a 

obter vantagens competitivas em comparação aos seus concorrentes que atuam 

individualmente. Há outras denominações que costumam ser usadas para definir 

clusters, como arranjos produtivos locais e distritos industriais. Alguns autores não 

diferenciam clusters de APLs, (GOLDSTEIN & TOLEDO, 2006).  

Portanto, um APL somente poderá ser caracterizado pela identificação ou existência 

de um expressivo número de empresas que exercem uma atividade produtiva principal 

numa região delimitada geograficamente e que apresente alguma característica 

relacionada ao propósito da existência do arranjo. Adicionalmente, faz-se necessário 

observar o potencial socioeconômico dessa região, procurando-se avaliar pontos 

importantes como postos de trabalho, geração de renda, perspectivas e potencial de 
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crescimento, diversificação ou concentração de atividades fabris e comerciais e 

prestação de serviços acessórios e de apoio às atividades fins do arranjo, 

(SCHIAVETTO; ALVES, 2009). 

Na verdade, ao se estudar a configuração de um APL, um aspecto importante se 

refere à tênue linha divisória do entendimento de Rede de Negócios e APLs, com a 

inclusão dos Sistemas Produtivos e Inovativos Locais. De certo modo, um APL é 

reconhecido por sua atuação em um território como um campo de forças, um 

emaranhado de inter-relações, ou seja, uma rede de relações sociais e comerciais, 

que tem como propósito a projeção em um determinado espaço, caracterizando-se, 

portanto, como uma rede de negócios.  

Nessas redes organizacionais, as relações colaborativas devem superar a percepção 

da competitividade, transformando a concorrência em parceria e introduzindo novos 

papéis e novas formas de gerenciamento. Efetivamente, encontra-se nessa definição 

a característica fundamental de um APL que é a estrutura em forma de rede, 

transformando a concorrência em parceira e desenvolvendo uma forma única de 

gerenciamento com a introdução de um novo fator de cooperação nas relações de 

negócios (KWASNICKA, 2006). Todavia, o aspecto mais importante é a 

conscientização de que isoladamente cada um dos integrantes dessa rede não 

poderia aspirar a uma participação segura e crescente no mercado em que atua. 

Nessa direção, reunidos em torno de um APL, pode-se formar um grupo 

suficientemente forte para, pelo menos, participar da competição com os supostos 

líderes de mercado e conseguir melhorar a exposição de produtos e de marcas. 

Sobremaneira, conhecer os aspectos que estimulam um indivíduo a montar um 

negócio em um ambiente de aglomeração certamente proporcionaria uma melhor 

compreensão sobre como surgem os clusters, (MACHADO, 2008). 

Nessa perspectiva, os empreendedores, movidos pela racionalidade do acúmulo de 

capital, observam oportunidades de mercado e abrem empresas objetivando 

conquistar esse mercado, obtendo assim lucro. Nesse caso, o empreendedor 

desempenha um papel de aglutinador de competência dentro de um aglomerado, 

contribuindo para o desenvolvimento do cluster e de novas oportunidades de negócio 



82 
 

para outros investidores. Isso resulta em vantagem competitiva para o cluster, mas, 

na maioria das vezes, o empreendedor não compreende este seu papel e o impacto 

de suas ações no cluster, (FLEURY, 2016). 

Além disso, acrescenta-se ainda o fator concorrencial como aspecto crítico para o 

empreendedor que tem condições gerenciais e técnicas para expandir o seu negócio, 

mas não tem capacidade de penetrar num mercado, mesmo que seja ainda pouco 

explorado. Nesse sentido, Kwasnicka (2006) reforça esse aspecto ao afirmar que a 

aplicação dos conceitos de rede no contexto do atual ambiente de negócios, decorre 

de duas premissas básicas; a primeira refere-se ao constante e crescente aumento 

da concorrência e competitividade empresarial e a outra, ao fato de que as empresas 

atuando de forma isolada não têm condições de obter as devidas capacidades de 

sobrevivência e desenvolvimento. 

Pontua-se, pois, que diferentes abordagens teóricas desenvolveram-se no estudo de 

clusters e nas concentrações geográficas. Newlands (2003) propõe, também, que as 

abordagens teóricas sobre clusters e distritos industriais podem ser classificadas em 

cinco grupos distintos: teoria da aglomeração, custos de transação, especialização e 

confiança, ambiente inovativo, e economia institucional e evolucionária.  

Notadamente, são diversas as abordagens sobre os estágios dos clusters; alguns 

estudos relevantes procuraram compreender a dinâmica de desenvolvimento de 

clusters no Brasil e economias em desenvolvimento, o que implica, em geral, um 

comportamento não linear. De acordo com Vicari (2009), a análise das fases 

evolutivas da experiência italiana de aglomerados industriais indica que, ao longo do 

tempo, os distritos industriais passam por mudanças, ou por serem alimentadas por 

um sem número de pequenos fornecedores, ou por não seguirem a trajetória 

considerada normal, que passa pela formação de um complexo de pequenas e médias 

empresas, entrelaçadas com instituições de diversas categorias e com forte 

envolvimento local. 

Com vistas ao desenvolvimento regional, as instituições de governo canalizam 

esforços no sentido de fomentar atividades produtivas locais que apresentem alguma 

sincronia com formas de organização socioeconômica, materializadas ou não por 
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estudos técnico-científicos. Nesse sentido, contemplamos pelo conceito de cluster 

uma estrutura socioprodutiva capaz de gerar sinergia entre diversos segmentos 

produtivos, inseridos ou não em uma mesma cadeia (ALVES, 2008). 

Da mesma forma que ocorre em uma rede, um APL também promove a união e a 

participação de várias empresas que se fortalecem e ganham competitividade frente 

à concorrência, utilizando vantagens junto a fornecedores na obtenção de recursos 

financeiros, através de linhas especiais de financiamento e desenvolvimento de 

tecnologia junto aos Institutos de Pesquisa.  

Com relação aos propósitos, da mesma forma que a concepção de rede, os APLs 

também são criados com o cunho social-econômico de sustentabilidade e de ganho 

em escala. Todavia, o aspecto que pode fazer a diferença entre a estratégia de rede 

e os APLs, reside justamente na facilidade com que as empresas de uma rede 

convencional podem também participar de outras redes distintas; no caso de um APL, 

essa flexibilização não é possível em função das características de agrupamento e 

integração dependente entre os parceiros.  

É necessário, portanto, é que as empresas, ao se aglomerarem, estabeleçam um 

conjunto de ações sincronizadas em que haja contribuição dos parceiros, abandono 

do individualismo, definição de áreas de atuação, além de flexibilidade e intercâmbio 

de informações que beneficiem todas as partes envolvidas (FLEURY, 2016). 

Conclui-se, portanto, que os APLs formam uma rede de cooperação entre empresas, 

potencialmente concorrentes, cuja finalidade e os meios utilizados são os mesmos 

que uma Rede de Negócios. No caso específico de um APL, geralmente as empresas 

são de um mesmo segmento e, no caso da Rede de Negócios, cada participante 

contribui com a sua especialidade ou com uma atividade específica num dos elos de 

uma cadeia produtiva ou de negócios. Porém, todos buscam nessa união criar 

vantagem competitiva, colocar seus produtos no mercado, ter acesso às inovações 

tecnológicas e ganhar dinheiro. 

Em seus estudos, Porter (1990) verificou que o fenômeno de clusters era comum em 

várias localidades, em diferentes setores e tipos de tecnologia, e que eram, muitas 



84 
 

vezes, a principal fonte de vantagem competitiva de muitos países, em termos de 

competição internacional. A partir de então, muitos governos passaram a estimular 

esse tipo de agrupamento, com o intuito de promover os setores mais promissores. 

Com relação à questão da eficiência, para Schmitz e Nadvi (1999), clusters podem 

auferir ganhos de eficiência que as empresas raramente poderiam atingir 

isoladamente, ganhos que podem ser compreendidos como a vantagem competitiva 

obtida pelas externalidades e pela ação conjunta. 

Acerca disso, Porter (1999) defende que a capacidade competitiva de clusters advém 

da proximidade geográfica, que possibilita acessos a empregados, fornecedores e 

instituições de apoio, relacionamentos, informação, grandes incentivos, produtividade 

e inovação. Nos clusters, apesar de a proximidade geográfica ocasionar uma 

competição por mercado, recursos e empregados, as empresas inseridas neles 

tornam-se interdependentes, tendo esses arranjos capacidade de obter vantagens 

competitivas (PERRY, 2005).  

Para Zaccarelli e outros (2008, p. 44), nas entidades supraempresariais, conceito que 

inclui clusters, "o processo de integração e a dinâmica das relações entre as 

organizações implicam efeitos sistêmicos de amplificação da capacidade competitiva 

do sistema e de seus componentes em relação a empresas situadas externa a ele". 

De podo peculiar, a performance competitiva de clusters de negócios, segundo 

Zaccarelli e outros (2008, p.73), é dada pelos seguintes fundamentos: (1) 

concentração geográfica em área reduzida; (2) abrangência de negócios viáveis e 

relevantes; (3) especialização das empresas; (4) equilíbrio com ausência de posições 

privilegiadas; (5) complementaridade por utilização de subprodutos; (6) cooperação 

entre empresas; (7) substituição seletiva de negócios; (8) uniformidade de nível 

tecnológico; (9) cultura da comunidade adaptada ao cluster; (10) caráter evolucionário 

por introdução de (novas) tecnologias; e (11) estratégia de resultado orientada para o 

cluster. 

Quanto aos APLs, Cassiolato e Lastres (2003) acrescentam que a competitividade 

está relacionada à capacidade de inovação desses arranjos, promovida pela geração 

de conhecimentos e aprendizado conjunto. Dessa forma, os autores apresentam o 
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conceito de sistemas produtivos e inovativos locais, que são os arranjos produtivos 

com capacidade de inovação, de competitividade e de promover o desenvolvimento 

local. 

Um Sistema Produtivo e Inovativo Local é considerado uma evolução de um APL, em 

que o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento são aspectos enfatizados. 

Ademais, Kwasnicka (2006) ao abordar novas formas organizacionais, esclarece três 

pontos importantes: (1) que o desgaste gerado em busca dessa supremacia absoluta 

sobre fornecedores, provedores de recursos financeiros, tecnologia e atendimento ao 

cliente levou a modificar a visão de negócio; (2) a busca de melhor tecnologia de 

produção também deixou de ficar entre quatro paredes, dando espaço para entrada 

de diferentes núcleos de pesquisa; (3) as informações deixaram de ser privilégio e 

passaram a ser necessidade, com visão sociológica, participativa. 

Da mesma forma, o progresso econômico e social dos diversos países e o êxito das 

empresas, principalmente industriais, dependem da eficiência e da eficácia com que 

o conhecimento tecnocientífico é produzido, transferido, difundido e incorporado aos 

produtos e serviços, (REIS, 2004). De acordo com Caravantes; Panno; Kloeckner 

(2004), o cenário de transformação continua e, sustentado pelo avanço tecnológico, 

vem tornando o ambiente das organizações complexo e competitivo. Realmente, as 

mudanças sempre impactaram, mas o que as diferencia, na atualidade, é a velocidade 

que ocorrem impulsionadas pela evolução tecnológica que atinge organizações e 

pessoas, independentemente de sua localização geográfica, classe social ou poder. 

Nesse contexto, a inovação e o desenvolvimento tecnológico tornam-se vital para o 

sucesso e o desenvolvimento de toda e qualquer organização, pois investir em 

soluções tecnológicas além de oferecer recursos para que a organização se 

desenvolva, dá condições para que ela crie um diferencial competitivo no mercado. 

Desse jeito, inovação tem a ver com a mudança, é fazer as coisas de forma diferente, 

criar algo novo, transformar o ambiente onde se está inserido. Por certo, é algo mais 

abrangente que apenas a comum relação que se faz com a criação de novos produtos 

ou serviços, ou seja, é um termo econômico ou social, mais do que técnico 

(DRUCKER,1987 p.45). Conforme a visão de Porter (1986), a inovação ocorre em 
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tecnologia, métodos, novos produtos, novas formas de administrar e produzir, novas 

maneiras de comercialização, identificação de novos grupos de clientes (nichos), 

novos esquemas de distribuições, novas formas de alianças estratégicas, etc. 

Também, segundo Reis (2004), a inovação tecnológica também pode ser definida 

como a aplicação de novos conhecimentos tecnológicos, que resultam em novos 

produtos, processos ou serviços, ou em melhoria significativa de alguns de seus 

atributos. Para Porter (1999) a inovação, em termos estratégicos, é definida no mais 

amplo sentido. Ela inclui não só novas tecnologias, mas também, novos métodos ou 

maneiras de fazer as coisas que, por sua vez, parecem lugares comuns. Nesse 

sentido, a empresa necessita acompanhar o desenvolvimento tecnológico e de 

mercado do seu setor de atuação em todo o mundo, por meio de contatos constantes 

com centros de produção de informações, conhecimentos que podem ser 

incorporados e transmitidos às empresas, (CASSAROTTO e PIRES, 2001).   

2.9. Modelo analítico da pesquisa 

Com a apresentação dos conceitos principais empregados neste trabalho, levando em 

consideração o grau de importância que reflete nesse documento, apresenta-se aqui 

um modelo para atender as demandas da pesquisa, que mais se adequam ao histórico 

da cidade e, ao que leva a propor, a possibilidade de que haja uma reconfiguração 

urbana na cidade ou formação de arranjo produtivo local na área da saúde, conforme 

apresentado na Figura 1: 
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Figura 2 
Modelo analítico da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na Figura 1, são apresentadas as vertentes do processo de desenvolvimento do APL 

de saúde na cidade de Montes Claros. Considera-se nesse modelo que, para que haja 

a formação do APL de saúde e evolução desse sistema, os atores da rede privada e 

pública envolvidos deverão criar estratégias, estruturas e dinâmicas necessárias para 

promover o município ao nível de cidade inteligente e criativa, através de ações que 

resultem não somente na reconfiguração urbana, mas essencialmente em elaborar 

planejamentos que visam o aumento do desenvolvimento econômico, tecnológico, 

cultural, social e a sustentabilidade ambiental, para contemplar maior qualidade de 

vida à sociedade de maneira geral. Para que isso ocorra, é essencial a participação 

efetiva das organizações públicas que, através de uma governança eficaz, poderá 

criar e implementar políticas públicas para fortalecer tanto os stakeholders, quanto a 

região geográfica desse cluster geospacial de saúde. 
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3. Metodologia: Sobre a Trajetória Deste Estudo 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa, pois, segundo Alves-

Mazzotti & Gewandsznadjer (1999, p. 147), as pesquisas qualitativas “devem, então, 

emergir por um processo de indução, do conhecimento do contexto e das múltiplas 

realidades construídas pelos participantes em suas influências recíprocas”. Esse tipo 

de pesquisa possui uma natureza ideográfica e holística em relação à percepção dos 

fenômenos sociais. Assim, elas delimitam suas características intrínsecas, quais 

sejam, em profundidade, ambiente natural, holísticas e ideográficas, e foco no 

processo, essenciais para a compreensão dos fatores geradores de possíveis 

conflitos, uma vez que as informações levantadas por intermédio das entrevistas 

possibilitam ao autor identificar possíveis discrepâncias relacionadas aos objetivos do 

estudo. 

Além disso, numa pesquisa de abordagem qualitativa, não é possível empregar 

técnicas estatísticas, o foco e o design da pesquisa. Segundo Moresi (2003), a 

pesquisa qualitativa considera que existe uma relação entre a subjetividade do sujeito 

e a objetividade do mundo que não pode ser traduzida em números, em que o 

pesquisador é o instrumento-chave, pois coleta dados e os analisam indutivamente, 

sem o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

Nessa mesma linha de pensamento, de acordo com Godoy (1995), as pesquisas 

qualitativas são relacionadas ao ambiente natural, uma vez que “valoriza-se o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

estudada [...]” (Godoy, 1995, p. 62), sendo o pesquisador o principal instrumento de 

coleta de dados, como ainda ele mesmo “deve aprender a usar sua própria pessoa 

como o instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação 

dos dados coletados” (GODOY, 1995, p. 62). Desse modo, em uma abordagem 

qualitativa, o pesquisador desenvolve “[...] familiaridade com o estado do 

conhecimento sobre o tema para que possa propor questões significativas e ainda não 

investigadas”, (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 151). 
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Em relação aos fins, o trabalho foi classificado como descritivo, pois tem como objetivo 

verificar a robustez do modelo. Para isso utilizam-se técnicas padronizadas de coleta 

de dados como a entrevista, o formulário, o questionário, e a observação. Nessa 

concepção, a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e ordena dados sem 

interferência do pesquisador, procurando descrever a frequência, a natureza, as 

características, as causas e as relações de um fato (PRODANOV & FREITAS, 2013). 

Da mesma forma, Cooper e Schindler (2003) acrescentam que, nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador tenta descrever um assunto, usualmente criando o perfil de 

um grupo de problemas, organizações, pessoas ou eventos. 

Segundo Alves-Mazzott i& Gewandsznajder (1999), a maior parte das pesquisas 

qualitativas se propõe a preencher lacunas do conhecimento, sendo poucas as que 

se originam no plano teórico, daí serem essas pesquisas frequentemente definidas 

como descritivas ou exploratórias. Essas lacunas geralmente se referem à 

compreensão de processos que ocorrem em uma dada instituição, grupo ou 

comunidade, embora sirva de base para tal explicação, (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 151).  

Na pesquisa descritiva, ademais, os estudos descritivos exigem mais atenção do 

investigador, para que a pesquisa tenha certo grau de validade científica, uma precisa 

delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação dos dados (TRIVIÑOS, 1987, p. 112).  

Em outro viés, a pesquisa exploratória é aquela em que há pouco ou nenhum 

conhecimento sobre determinado assunto, levando o pesquisador a sondar o tema 

antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, manifestando-se na maioria das vezes, 

como o estudo de caso. Esse tipo de pesquisa apoia-se em fontes que darão base 

para as experiências práticas como a pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas 

com pessoas que têm ou tiveram experiência com o problema pesquisado, (TESCH, 

1990; GIL, 1999). 

Na realidade, esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Nesses termos, a grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 
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levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão, (GIL, 2007). 

Para Cooper e Schindler (2003), também acerca da pesquisa exploratória, a 

exploração é particularmente útil quando os pesquisadores não têm uma ideia clara 

dos problemas que irão enfrentar durante o estudo. Por meio da exploração, os 

pesquisadores desenvolvem e melhoram o planejamento final da pesquisa. De outro 

modo, em áreas pouco exploradas e sistematizadas, a pesquisa exploratória, 

conforme Vergara (1998), pode contribuir para a formação de uma massa de 

conhecimentos e enriquecer o arcabouço teórico de tais áreas. Diferenciam-se a 

pesquisa descritiva e exploratória, portanto, pelo nível de conhecimento sobre o tema 

ou objeto da pesquisa, podendo a primeira ser subsídio para a segunda, (GIL, 1999). 

3.2. Unidades de análise e de observação 

Em relação à unidade de análise, Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1999) 

consideram-na como uma organização, um grupo, diferentes subgrupos em uma 

comunidade específica ou mesmo certos indivíduos. Para tanto, a unidade de análise 

definida para este estudo foram as organizações de saúde implantadas na avenida 

José Corrêa Machado, Montes Claros – Minas Gerais. Nesse sentido, para Saracevic 

(1996), na unidade de análise deve-se compreender que (...) envolve os produtores 

de conhecimento e as instituições onde trabalham ou residem; os financiadores destas 

instituições e trabalhos; os editores; os reelaboradores (por exemplo: produtores de 

bases de dados), incluindo seus mecanismos próprios de seleção, tratamento e 

disseminação; as bibliotecas e os serviços de informação com seus mecanismos 

próprios e os usuários e suas instituições fechando a cadeia ecológica, 

(SARACEVIC,1996, p. 58). 

Nesta pesquisa, portanto, teve-se como unidade de análise as empresas de saúde 

instaladas no entorno da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), 

mais especificamente aquelas instaladas na avenida José Corrêa Machado e sua 

contribuição com a cidade inteligente e criativa. Na verdade, a unidade de observação, 

de acordo com Malhotra (2001), incide na escolha de elementos amostrais por meio 
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dos quais o pesquisador terá acesso necessário à realização da pesquisa. Nessa 

direção, o ambiente onde se realizou a pesquisa é caracterizado como a nova região 

de maior concentração de clínicas e hospitais de saúde, consultórios médicos e 

odontológicos, comércio de produtos de saúde, empresas de ensino superior e cursos 

livres na área da saúde, todos com proximidade à Universidade Estadual de Montes 

Claros – UNIMONTES e faculdades privadas na área da saúde.  

Além disso também, na escolha dos respondentes buscou-se atender às 

necessidades para o pleno cumprimento dos objetivos do trabalho e, principalmente, 

para responder à pergunta de pesquisa, assim sendo, profissionais da saúde, 

empresários da área da saúde na cidade de Montes Claros, representantes de 

associações de classe, agentes do poder público, titulares ou seus delegados, com 

autoridade e responsabilidade para falar sobre o tema de arranjo produtivo local, como 

demonstrado no Apêndice D. Entre eles estão médicos, profissionais da área da 

saúde, secretários municipais ou seus representantes, representante da Associação 

Comercial e Industrial e de Serviços de Montes Claros - ACI, representante do Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Montes Claros - CDL, representante do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, delegado do Conselho Regional de 

Medicina - CRM, Delegacia Regional de Montes Claros, representante do Conselho 

de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros – CODEMC, imobiliária. 

3.3. Procedimentos para coleta de dados 

Descrição do ambiente de pesquisa e perfil dos respondentes 

Quanto à técnica de coleta de dados, adotou-se a entrevista semiestruturada, 

individual e em profundidade, através da aplicação de um roteiro semiestruturado. 

Dessa forma, o roteiro de entrevista foi criado à luz do problema de pesquisa, para 

responder ao objetivo geral e aos objetivos específicos deste trabalho. Para tal tarefa, 

nos termos de Machado (2002, p. 38), “quando estiver face a face com o entrevistado, 

deve explicar brevemente a natureza e os objetivos da pesquisa, induzindo-o, pelo 

seu próprio interesse científico, a colaborar (...)”.  
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Consecutivamente, as entrevistas foram solicitadas através de convite, de acordo com 

o modelo no Apêndice A, as quais foram agendadas pela pesquisadora com os 

entrevistados, separadamente, para realização em local e horário mais propício para 

a realização da coleta de dados. Nessa etapa, os entrevistados receberam orientação 

sobre o sigilo e confidencialidade das informações prestadas, bem como a não 

identificação no trabalho. Para isso, a todos os participantes foi solicitada a 

autorização para a gravação de acordo com o Termo de Consentimento, Apêndice B. 

Posteriormente, foi efetuada a transcrição, sendo que a pesquisadora utilizou o roteiro 

de entrevista elaborado para arguir cada respondente. Dessa maneira, as entrevistas 

foram realizadas presencialmente, conforme descrito no Apêndice D- cronograma. 

Com o mesmo rigor, os roteiros de entrevistas foram construídos de forma 

semiestruturada, com a utilização de questões abertas, conforme apresentado no 

Apêndice C. Na fase subsequente, a validação do roteiro foi realizada por meio de 

análise crítica e simulação com a aplicação de dados oriundos do referencial teórico 

e análise documental, previamente à sua execução em campo. Após, os resultados 

obtidos na validação permitiram o refinamento do roteiro e sua redação final. 

De forma criteriosa, as questões formuladas buscaram responder às perguntas de 

pesquisa e atingir os objetivos geral e específicos sem, no entanto, limitar quaisquer 

expressões espontâneas dos respondentes ou direcioná-los a qualquer 

posicionamento fora do contexto. Assim, por meio das entrevistas, buscou-se 

identificar o alinhamento de conceitos entre os respondentes e o referencial teórico, 

motivações para constatação de configuração de APL de saúde na cidade de Montes 

Claros, planos, resultados atuais e expectativas de resultados futuros. 

Adicionalmente, buscou-se identificar motivações tangíveis e intangíveis para a 

adoção dessas práticas na dinâmica da cidade.  

Nesse próximo passo, os registros das entrevistas foram realizados por meio de 

gravação de áudio em meio digital, devidamente autorizada pelos entrevistados e, 

posteriormente, foram alvo de transcrição de trechos e análise, de forma a extrair os 

aspectos diretamente relacionados às questões propostas aos entrevistados. 
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Segundo Gil (2010, p. 121), “devem ser selecionadas pessoas que estejam articuladas 

cultural e sensitivamente com o grupo ou organização”. Dessa forma, foram 

escolhidos preliminarmente pelo pesquisador os seguintes órgãos públicos 

procurados para entrevista e os cargos dos representantes que foram efetivamente 

entrevistados. Também a estes profissionais foi aplicado o questionário A, e para 

preservar suas identidades, foram identificados por siglas, de acordo com a categoria 

em que estão inseridas as suas entrevistas. No caso dos órgãos públicos estão 

distribuídos como serviço público (SP) 1 a 5 (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5). A saber: 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Secretário 

(SP1); 

• Secretaria Municipal de Finanças – Secretário (SP2); 

• Secretaria Municipal de Saúde - Diretor de Atenção à Saúde (SP3); 

• Secretaria Municipal de Saúde – Diretor de Vigilância e Saúde (SP4); 

• Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 

Transportes de Montes Claros – MC TRANS - Diretor de Trânsito e Sistema 

Viário (SP5). 

Especificamente, aos órgãos representantes de classe buscados para entrevista, e 

aos cargos dos representantes que foram efetivamente entrevistados, foram aplicados 

o questionário B, e para preservar suas identidades, foram identificados por siglas de 

acordo com a categoria em que estão inseridas as suas entrevistas. No caso dos 

representantes de classe, estão distribuídos com as siglas REP1, REP2, REP3, 

REP4, REP5. A saber: 

• Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Montes Claros – ACI: 

Superintendente (REP1). 

• Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros – CDL: Presidente (REP2). 
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• Conselho Regional de Medicina – CRM/Delegacia Regional de Montes Claros:  

Subdelegado (REP3). 

• Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros – CODEMC: 

Presidente (REP4). 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE: 

Analista na Construção de Projetos (REP5). 

Para a imobiliária buscada para entrevista, e para o cargo do representante 

efetivamente entrevistado, foi aplicado o questionário C, e para preservar sua 

identidade, foi identificado por sigla, de acordo com a categoria em que está inserida 

a sua entrevista, no caso JAI, a saber: 

• Jair Amintas Imobiliária - Diretor Financeiro e Comercia l(JAI). 

Quanto às empresas de saúde e o número de médicos que foram efetivamente 

entrevistados, a estes profissionais foi aplicado o questionário D, e para preservar 

suas identidades, foram identificados por siglas de acordo com a categoria em que 

estão inseridas as suas entrevistas. No caso dos profissionais de saúde estão 

distribuídos como EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, EMP5. A saber:  

• Instituto de Oftalmologia de Montes Claros: Sócio proprietário/Médico (EMP1); 

• Clínica Derma Laser: Diretor administrativo (EMP2); 

• Hospital Haroldo Tourinho: Coordenador pós-graduação (EMP3); 

• Médico Clínica Geral (EMP4); 

• Médica Endocrinologista (EMP5). 

 

3.4. Procedimentos para análise dos dados 



95 
 

A análise e a interpretação dos dados implicam certa complexidade, visto que 

envolvem dados e conceitos nem sempre objetivos e de fácil estabelecimento de 

relação entre descrição e interpretação. Na verdade, trata-se de importante etapa de 

uma pesquisa, visto que por meio dela o pesquisador pode identificar temas ou 

assuntos relacionados à temática principal, auxiliando no entendimento e melhor 

explicação da problemática declarada a priori, (CRESWELL, 2002; FLICK, 2004). 

Nessa sistematização, a análise e a interpretação são dois processos da pesquisa 

que estão estreitamente relacionados. Portanto, é recomendável que haja um 

equilíbrio entre o arcabouço teórico e os dados empiricamente obtidos, a fim de que 

os resultados da pesquisa sejam reais e significativos, (TEIXEIRA, 2003, p. 197). 

Após a transcrição dos dados, foram alinhados em ordem de cada pergunta, 

considerando as respostas de cada entrevistado sequencialmente. A partir daí, foram 

destacadas em cada pergunta e em todas as respostas as questões mais relevantes, 

o que possibilitou ao pesquisador elaborar um quadro conceitual dos principais 

quesitos, alinhados com aquelas considerações apontadas pelos entrevistados. 

Nesse trabalho, pois, os dados das entrevistas foram coletados segundo um roteiro 

predeterminado, com gravação do áudio, e os resultados processados após a 

realização de cada entrevista de forma conjunta com a pesquisa bibliográfica. 

Procedeu-se, a partir disso, a abordagem qualitativa e a análise é com técnica análise 

de conteúdo.  

Com efeito, a análise e a interpretação dos dados implicam certa complexidade, visto 

que envolvem dados e conceitos nem sempre objetivos e de fácil estabelecimento de 

relação entre descrição e interpretação.  

Nessa abordagem, a concepção do panorama analítico baseou-se na análise de 

conteúdo, denominada por Bardin (1977, p.31) “como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação”. Essa técnica metodológica busca compreender as 

características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de 

mensagens e visam extrair sentido dos textos por meio de unidades de análises. Para 

uma aplicação adequada do método, com base em pressupostos de uma 
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interpretação das mensagens e dos enunciados, Bardin (1977) indica que é preciso 

ter organização explicitada em três etapas:  1. A pré-análise; 2. A exploração do 

material; e, por fim, 3. O tratamento dos resultados. 

3.5. Pré-análise 

De acordo com Bardin (1977), essa fase é desenvolvida para sistematizar as ideias 

iniciais. Nessa perspectiva, possui como missão a escolha dos documentos, 

formulação e hipóteses dos objetivos, e elaboração de indicadores que fundamentam 

a análise. É, além disso, composta por atividades como leitura flutuante e escolha dos 

documentos. 

Nesta pesquisa também foi realizada a delimitação do tema a ser investigado com 

análise de conceitos relativos a arranjo produtivo local e cluster, definição do modelo 

analítico de pesquisa, que se adequa ao trabalho que propõe identificar se a 

reconfiguração geoespacial de saúde na cidade de Montes Claros – Minas Gerais 

trata-se de formação de APL – Arranjo Produtivo Local deliberada ou dá-se por 

organização casual. Para essa proposição, foram elaborados (04) quatro modelos de 

questionários a serem utilizados nas entrevistas com os sujeitos da pesquisa.  

Já para a seleção dos entrevistados, foram selecionados empresários e profissionais 

da saúde que atuam na avenida José Correa Machado, entorno da Unimontes e 

faculdades de saúde privadas, secretários municipais, diretores de órgãos públicos 

municipais, representantes de classe e imobiliária. 

Procedeu-se, por conseguinte, a realização das entrevistas, sendo que a amostra final 

para efeito desta pesquisa foi de 16 entrevistados.  

3.5.1. A exploração do material 

Bardin (1977) afirma que esta etapa consiste na construção das operações de 

codificação, considerando os recortes dos textos em unidades de registros, a definição 

de regras de contagem, a classificação e agregação das informações em categorias 

simbólicas ou temáticas. Assim, iniciou-se a determinação das unidades de registro 

levantadas. 
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Primeiramente, foi realizada a transcrição e a leitura das entrevistas realizadas com 

os sujeitos inseridos no contexto da pesquisa, para compreensão e identificação dos 

resultados. 

Visto ser a  categorização uma das técnicas utilizadas para a análise de conteúdo,  

optou-se, dessa maneira, por categorizar as respostas de acordo com o modelo 

analítico proposto.  

Nesse sentido, para identificar a existência de políticas públicas para essa finalidade: 

 Constata-se a existência de benefícios públicos municipais ou outros para 

facilitar implantação de empresas noutras regiões; e, 

 A prefeitura recomendou algum estudo para formação ou comprovação de 

arranjo produtivo local - APL de saúde. 

Desenvolvimento econômico 

 Maneira como os gestores das organizações de saúde, têm se organizado para 

fortalecimento e ampliação do setor; 

 Percebe-se a existência de rede de cooperação entre essas organizações; e, 

 Identificar se houve valorização imobiliária na região centro sul com a 

implantação de organizações de saúde e facilidades na obtenção de créditos 

para implantação de organizações de saúde na região centro sul. 

Desenvolvimento cultural 

 Propostas ou campanhas adotadas nas organizações que visem o 

fortalecimento cultural e o desenvolvimento cultural na cidade ou região; 

 Fontes de informação e inovação para processos adotados nas organizações 

de saúde; e, 
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 As instituições de ensino da cidade ofertam recursos humanos qualificados 

suficientes para atender a todas as demandas das organizações de saúde. 

Desenvolvimento tecnológico 

Constata-se a existência de fornecedores de equipamentos, suprimentos, serviços e 

tecnologia, atendendo plenamente às demandas das organizações de saúde, 

sobretudo aquelas instaladas na região centro sul, ou esses itens devem ser 

adquiridos nos grandes centros ou no exterior. 

Para identificar os motivos da reconfiguração do espaço urbano na cidade: 

 Motivos da migração da prefeitura para outra área da cidade; 

 Motivos da migração de empresas de saúde para outras áreas da cidade; e, 

 Motivos da reconfiguração do espaço urbano de maneira geral. 

Sustentabilidade ambiental 

Providências ou políticas adotadas em sua organização com relação à 

sustentabilidade e à preservação ambiental. 

Desenvolvimento social 

Práticas adotas em sua organização para promover o desenvolvimento social na 

cidade. 

Para identificar o conceito de cidade inteligente e criativa, busca-se: 

 Definição do conceito de cidade inteligente e criativa; 

 Ações realizadas pela organização a qual representa para tornar Montes Claros 

uma cidade inteligente; 
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Propostas para tornar Montes Claros uma cidade inteligente. 

Para identificar a formação do APL de saúde 

FAPL 1: Identificar se há prática de gestão estratégica nessas organizações; 

FAPL 2: Verificar se houve valorização imobiliária nessa região com a implantação de 

empresas de saúde no entorno das faculdades; 

FAPL 3: A implantação dessas organizações de saúde na avenida José Corrêa 

Machado, próximo a instituições de ensino superior facilita contratação de mão de 

obra qualificada; 

FAPL 4: A implantação dessas organizações de saúde na avenida José Corrêa 

Machado, próximo a instituições de ensino superior, facilita a divulgação da marca das 

organizações de saúde; 

FAPL 5: A implantação dessas organizações de saúde no entorno da Unimontes e 

faculdades de saúde privadas configura formação de APL de saúde; 

FAPL 6: A implantação dessas organizações de saúde na avenida José Corrêa 

Machado, próximo a instituições de ensino superior há facilidades na obtenção de 

crédito; e, 

FAPL 7: Constata-se a existência de subsídios públicos. 

3.5.2. O tratamento dos resultados 

Os dados foram organizados em tabelas e textos, para facilitar a compreensão das 

respostas atribuídas a cada categoria do modelo analítico da pesquisa. 

Esta etapa compreende ainda o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

de forma a realizar o desmembramento do texto em unidades ou núcleos de sentido.  

Aqui se ressalta os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos 

como diferentes. Ademais, como já mencionado, recorreu-se à análise de conteúdo 
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para interpretação e inferência dos resultados, conforme os critérios apresentados por 

Bardin (1977): exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, a 

fidelidade e a produtividade.  

4. A ambiência da pesquisa: Montes Claros, configuração geoespacial e o 

polo de saúde 

4.1. Caracterização da cidade de Montes Claros / histórico-geográfica 

O projeto da ferrovia Central do Brasil, que visou construir uma linha férrea para 

integrar o centro-sul ao nordeste teve, obrigatoriamente, que passar por Montes 

Claros, o que, consolidou esse município como o grande coletor e distribuidor de 

produtos regionais e extra regionais (CARDOSO, 2000, p.2002). Sobretudo, é 

considerado um dos primeiros fatores que impulsionaram o crescimento econômico e 

demográfico do município, pois permitiu uma continuidade territorial entre o norte e o 

sul do país. Atualmente, a linha férrea é utilizada na região apenas para o transporte 

de cargas. De fato, a expansão demográfica no município teve seu impulso 

principalmente após a incorporação do Norte de Minas à SUDENE, em meados da 

década de 1960. A partir da década de 1970, o município teve um impulso econômico 

gerado pelas indústrias que começaram a se instalar na cidade, sendo que até a 

década anterior a sua base econômica era a pecuária e as atividades ligadas ao 

campo. Certamente, a cidade foi palco de um crescimento rápido, espontâneo e 

desordenado, resultante do aumento demográfico com as transformações dos setores 

produtivos, o que implicou em processos contínuos da reestruturação urbana e em 

nova configuração espacial observada a partir da década de 1970. 

Com o fim dos subsídios cedidos pela SUDENE, associado à crise na economia 

brasileira nas décadas de 1980 e 1990, algumas indústrias redirecionaram seus 

investimentos para outros países. Porém, algumas das indústrias instaladas se 

consolidaram. Assim sendo, a economia montesclarense sofreu alteração, pois a 

industrialização trouxe um contingente que era superior à oferta de emprego no setor 

secundário e, como o setor de serviço se expandiu, juntamente com a industrialização, 

grande parte da população se deslocou para o setor terciário. 
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Não obstante, a cidade tem cerca de 402.027 habitantes, com índice de 

desenvolvimento humano IDH em 0,77, de acordo com o IBGE (2017).  Conforme 

esse órgão, a cidade possuía, no ano de 2015, 11.212 empresas e estabelecimentos 

comerciais atuantes e 188.000 trabalhadores. Além disso, o Salário médio mensal de 

todo município era de 2,2 salários mínimos. Para registro, são algumas das principais 

grandes empresas com empreendimentos industriais no município, no momento atual: 

a Alpargatas, Café Três Corações, Clair Mont, Lafarge, Nestlé, Novo Nordisk, 

Petrobrás – usina de Biodiesel, Somai Nordeste e Vallée. 

Aquém dessa noção, a atividade comercial, destaque na economia, concentra-se na 

área central e caracteriza-se por ser uma diversidade de lojas que tendem a formar 

áreas de comércio especializado, mas, com a expansão da cidade, subcentros 

comerciais estão surgindo na periferia da malha urbana. Nesse escopo, alguns bairros 

se destacam como polos comerciais, como o Major Prates, Maracanã, Santos Reis, 

Independência. Nessa condição, o bairro Major Prates é um dos bairros que recebe 

destaque como o principal subcentro comercial da cidade, tendo como consequência 

a valorização do solo urbano e a transformação do uso residencial para uso comercial 

e de serviços. O que pode ser observado na avenida, também, com predominância 

são lojas, supermercados, faculdade, academias, galerias, consultórios médicos e 

odontológicos, clínicas de fisioterapia e reabilitação, academias de ginástica, bares, 

padarias, farmácias. 

Assim, assume destaque os supermercados atacadistas Martminas, Villefort 

Atacadista, bem como os supermercados varejistas Bretas, Supermercados BH, 

Cordeiro Supermercado, Center Pão Padarias. Ainda se destacam no comércio 

farmácias Minas Brasil com mais de 30 lojas na cidade, Palimontes Distribuidora, que 

são empresas originadas na cidade e de grande relevância local e regional. 

Em breve, a cidade receberá também a primeira unidade mineira da multinacional 

Eurofarma, que produzirá antibióticos no novo distrito industrial do município.  Na 

verdade, o investimento total anunciado em agosto de 2017 é de R$ 600 milhões, com 

a perspectiva de gerar 500 empregos diretos em três anos, de acordo com a prefeitura. 
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Ainda sobre a cidade, ela conta com diversos núcleos ou centros comerciais, como o 

Mercado Municipal de Montes Claros, o Ibituruna Center, criado em 18 de março de 

2009; o Montes Claros Shopping, fundado em 8 de novembro de 1997 e, o Shopping 

Popular Mário Ribeiro, inaugurado em 2003. 

De caráter especial, o município possui fácil acesso à BR-135, que liga o meio norte 

do Brasil à capital mineira; à BR-365, que liga Montes Claros a Uberlândia; à BR-251, 

que se estende do estado da Bahia até o estado de Mato Grosso; e à BR-122, que 

começa no estado do Ceará, em Fortaleza, e termina em Montes Claros, no trevo da 

BR-251. 

Em Montes Claros ainda está situado o Aeroporto Mário Ribeiro, que foi inaugurado 

em 18 de dezembro de 1939 e, atualmente, de acordo com a INFRAERO (2017) 

possui capacidade anual de 800.000 passageiros, mas tem movimentando entre 

embarques e desembarques cerca de 400.000 mil passageiros. Também, as avenidas 

duplicadas e pavimentadas e diversos semáforos facilitam o trânsito da cidade, mas 

o crescimento no número de veículos nos últimos dez anos está gerando um tráfego 

cada vez mais lento de carros, principalmente na Sede do município. Vale frisar que 

a frota do município no ano de 2016 era de aproximadamente 205.000 veículos, 

segundo dados do IBGE (2016). Além disso, tem se tornado difícil encontrar vagas 

para estacionar no centro comercial da cidade, o que vem gerando alguns prejuízos 

ao comércio. 

De forma abrangente, a cidade hoje se destaca pela oferta em serviços de educação, 

com destaque para o ensino superior, sendo duas universidades públicas, a 

Universidade Estadual de Montes Claros e a Universidade Federal de Minas Gerais, 

além do Instituto Federal Norte de Minas, que oferece cursos técnicos e superiores. 

Também possui onze faculdades privadas com cursos presenciais e dezoito 

faculdades que oferecem cursos a distância.   

Montes Claros, então, oferece uma diversificada de  infraestrutura nos serviços de 

saúde, principalmente os de alta complexidade, sendo considerados ativos 224 

estabelecimentos de saúde, 83 públicos e 141 da rede privada, sendo 6 para 
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atendimento de emergência, com 921 leitos para internação, sendo a maioria delas 

na esfera privada, (IBGE, 2017). 

A mudança da base econômica de Montes Claros, da agropecuária para a industrial, 

desencadeou uma migração intensa para a cidade de Montes Claros, a partir da 

década de 1970. Esse período é definido por Leite (2006) como o marco transitório da 

Montes Claros agrícola para a Montes Claros urbano-industrial, tendo em vista que foi 

a partir dessa industrialização que ocorreu o processo de urbanização, ou seja, a 

população urbana passou a crescer em um ritmo maior que a população rural. 

Notadamente, a população de Montes Claros se concentrava na parte central, tendo 

em vista ser o primeiro local de ocupação desde o período da Vila das Formigas. Mas, 

nesse período, não havia uma funcionalidade definida e o comércio, escolas, 

prestação de serviços de maneira geral e as residências estavam presentes nesse 

espaço. Assim sendo, no restante da área urbana havia loteamentos descontínuos 

pouco integrados à parte central, os quais estão relacionados à presença da linha 

férrea. Em contrapartida, em algumas partes da cidade, a linha férrea também era um 

obstáculo para a expansão urbana, uma vez que para transpô-la eram necessárias 

adequações nos trilhos ou mesmo construção de pontes, o que era escasso na 

década de 1970. Durante esse tempo, o crescimento provocou a formação e a 

estruturação de novos bairros próximos ao centro, mantendo essa parte com o maior 

adensamento e a periferia norte da cidade apresentou-se em expansão. Nas outras 

periferias predominavam grandes vazios demográficos próximos aos cursos da água, 

o que futuramente transformou-se em largas avenidas pela cidade. 

A partir daí, a implantação do distrito industrial na década de 1960 e a instalação de 

várias indústrias, a partir da década de 1970, na região norte da cidade, determinaram 

o crescimento dessa região no decorrer desta década. Além disso, a população 

imigrante instalava-se próxima às indústrias na tentativa de conseguir um emprego e, 

assim, não ter gasto com transporte. Essa lógica explica a tendência, de modo geral, 

nos países em desenvolvimento, da multiplicação rápida de bairros no entorno dos 

estabelecimentos industriais, na perspectiva de potencializar a chance por emprego, 

(GEORGE, 1983). 
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Nesse mesmo sentido, segundo Lefebvre (1999), a cidade se transforma, também, 

em produto industrial, segundo as mesmas leis econômicas que regem a produção. 

Por isso, o espaço privilegiado da reprodução da sociedade fica, então, subordinado 

à lógica do industrialismo e às necessidades da indústria e, como tal, deve reunir as 

condições de produção necessárias. Entre elas, com destaque, está a reprodução 

coletiva da força de trabalho, sintetizada pela habitação e por demandas de acordo 

com Castels (1983). De fato, o espaço urbanizado passa a se constituir em função 

das demandas colocadas ao Estado, no sentido de atender tanto à produção industrial 

quanto, e particularmente, às necessidades da reprodução coletiva da força de 

trabalho. Nessa conjectura, as grandes cidades industriais estendem-se, assim, sobre 

suas periferias de modo a acomodar as indústrias, seus provedores e trabalhadores, 

gerando amplas regiões urbanizadas no seu entorno: as regiões metropolitanas. 

Essa expansão urbana horizontal, que ocorreu devido ao grande aumento 

populacional na pós década de 1970, pela população que veio principalmente em 

busca de trabalho e melhores condições de vida. Praticamente, isso aconteceu de 

forma precária e relativamente brusca, o que deixou essas regiões isentas de 

infraestrutura. Nesse contexto, Leite afirma que “assim como outras cidades 

brasileiras, em Montes Claros o processo de ampliação da malha urbana, cujos 

problemas de implantação de infraestrutura, é agravado pela especulação imobiliária, 

deu origem a um tecido urbano que se apresenta hoje bastante fragmentado, (LEITE, 

2006, P. 74). 

Assim, devido a essa transformação demográfica ocorrida nessa cidade durante a 

década de 1970, seu crescimento espacial se intensificou, pois, como analisa Beajeu-

Garnier (1980), a migração para as cidades ativa a urbanização que 

concomitantemente provoca a expansão urbana. 

De outro lado, a indústria foi responsável pela imigração, embora a maior parte da 

população se concentre atualmente nas atividades de comércio e serviço. Entretanto, 

a redução do número de empregos no setor secundário, durante a década de 1990, e 

o crescimento do setor terciário provocaram a expansão das áreas comerciais e de 

serviços no espaço urbano dessa cidade. Assim sendo, o processo de urbanização 
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ocorrido na cidade de Montes Claros promoveu transformações sociais, econômicas 

e políticas em sua estrutura intra e inter-regional.  

Atualmente, a cidade é formada por dez distritos, sendo que é subdivida ainda em 

cerca de 200 bairros e povoados. Além disso, ainda conta com diversos atrativos 

naturais, históricos ou culturais, como os Parques Municipal Milton Prates, Guimarães 

Rosa e Sapucaia, que são importantes áreas verdes, e construções como a Catedral 

de Nossa Senhora Aparecida e a Igrejinha dos Morrinhos, além dos vários sítios 

arqueológicos. 

Nesse arcabouço, um fenômeno importante na configuração atual das cidades médias 

é a descentralização da área central, apontando novas centralidades. A partir da 

expansão territorial das cidades médias, que viabiliza a expansão urbana para bairros 

e novos loteamentos em regiões distantes da área central, aponta-se o surgimento de 

novas formas comerciais, como exemplo os subcentros, (FRANÇA, 2007). 

Esses subcentros, pequenos ou grandes, dotados de estabelecimentos comerciais e 

de serviços, começam a formar-se para atender às necessidades imediatas da 

população do seu entorno, ou seja, das áreas residenciais próximas. De fato, o 

surgimento dos subcentros é uma característica tanto de cidades grandes quanto 

daquelas de porte médio, eles constituem-se em função da dinâmica intra-urbana das 

cidades, (MENDES E GRZEGORCZYK, 2003, p.110). 

Do ponto de vista residencial, a região central vem sofrendo modificações na sua 

forma de ocupação, pois, segundo Freitas (2010), as antigas residências vem dando 

lugar a pontos comerciais. Notadamente, na região norte o processo de ocupação se 

intensificou após a criação do distrito industrial, com o surgimento de novos bairros. 

Já a região centro-oeste, até meados de 1980, tinha predominância de moradia da 

classe média. Todavia, nas últimas três décadas surgiram novos bairros, 

caracterizados por serem de classe média baixa. Assim, devido principalmente a 

proximidade de duas rodovias federais que ligam Montes Claros às cidades próximas 

da região, a região sul tem apresentando um comércio diversificado e relativamente 

independente do centro comercial da cidade. De outra forma, a região leste 

apresentou uma ocupação pouco expressiva até a década de 1980, já que no final da 
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mesma década o processo de ocupação começou a se intensificar, motivado pelo 

baixo preço do solo, no entanto, já na atualidade é a região que mais cresce, porém 

apresenta uma infraestrutura deficitária. Nesse mesmo contexto, a ocupação do 

espaço para moradia aconteceu de maneira diferente entre as regiões da cidade, 

sendo que a maior concentração está na parte sul e leste da cidade. 

De outro lado, a região geográfica na qual o consumidor reside exerce forte influência 

no seu estilo de vida e de consumo, segundo Cobra (2009). Realmente, as pessoas 

que vivem nos grandes agrupamentos urbanos possuem formas de consumo distintas 

das pessoas que moram nas cidades próximas aos centros rurais. Ademais, hoje 

cerca de 80% da população do Brasil vive em concentrações urbanas, o que predispõe 

ao consumo de roupas, lazer, comida tipo fastfood, e serviços variados.  

No Brasil, nos últimos anos, o aumento da renda da população fomentou o consumo 

e a dificuldade de encontrar grandes imóveis com localização e o varejo, por 

consequência, passou a admitir lojas menores. Além de oferecer itens alimentícios, 

utilidades domésticas, entre outros, essas organizações descentralizadas, também 

passaram a ofertar serviços para atendimento doméstico, bem como serviços na área 

da saúde. 

Nessa circunstância, o processo de formação e de consolidação das atividades 

comerciais e de serviços na periferia não tem como força propulsora apenas os fatores 

da acessibilidade e circulação. Essa descentralização, que tem como causas o 

crescente aumento populacional e o estágio de saturação do comércio e dos serviços 

nas áreas centrais, é uma alternativa para determinadas atividades, que podem 

ganhar, com isso, novas demandas em função da impossibilidade de localização nas 

áreas centrais, devido aos custos de implantação, à forte concorrência, ao valor 

imobiliário, entre outros (SANTOS & SERPA, 2000). 

De modo especial, a classe de comércio e serviços tem, de acordo com a ACI/Montes 

Claros, o centro da cidade como polo irradiador que se expande para a periferia, 

através das principais vias de circulação da cidade. Por outro lado, o centro da cidade 

tem se tornando exclusivamente de comércio e serviços.  



107 
 

Na classe comércio e serviços, destacam-se os serviços universitários, em que há 

concentração de duas universidades públicas, a Universidades Estadual de Montes 

Claros – UNIMONTES na parte oeste da cidade e a Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG. Absolutamente, a presença dessas duas instituições promoveu a 

formação do processo espacial denominado de coesão, haja vista que no entorno 

delas surgiram novas faculdades privadas. Além dessas universidades públicas, 

também foi instalado no ano de 2008, o Instituto Federal do Norte de Minas – IFNMG, 

que oferece cursos de nível técnico e superior. Além disso, apresentam-se nove 

faculdades privadas com aulas presenciais e mais dezoito faculdades com aulas no 

sistema EAD. 

Nesse universo, verifica-se que algumas faculdades privadas e alguns supermercados 

atacadistas ocuparam antigos prédios desocupados pelas fábricas que deixaram a 

cidade com a crise industrial em Montes Claros, na década de 1990. Com isso, houve 

uma redução do uso do solo urbano para atividades secundárias e aumento para o 

setor terciário. Dessa forma, a formação de novas áreas de comércio e serviços altera 

a classe social que ocupa esse espaço, pois, com a formação de novas centralidades, 

há aumento no valor do imóvel. 

Na classificação de França (2009), além de desempenhar funções nos setores de 

serviços, comércio, indústria e político-administrativas, a cidade de Montes Claros 

mantém relações de produção e consumo que extrapolam o seu espaço físico, ou 

seja, alcançam toda a região norte-mineira, consolidando sua importância regional. 

Nessa perspectiva, a cidade possui relações, sobretudo econômico-financeiras, em 

escala local e/ou regional. Considerada como única cidade média no Norte de Minas 

Gerais, ela vem se destacando no cenário regional pela grande força de atração que 

exerce sob as demais cidades da região.  

Em relação às atividades terciárias, há que se destacar também a importância do setor 

de saúde para o município, que tem passado por uma reestruturação com a ampliação 

do SUS (Sistema Único de Saúde). Em 1970, a rede hospitalar de Montes Claros 

possuía 11 unidades, sendo oito hospitais e três pronto-socorros. Nesse período, o 

sistema de saúde se mostrava ineficiente para atender a população local e regional. 
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Já em 2005, foram contabilizadas 142 unidades de saúde em Montes Claros, incluindo 

hospitais e pronto-socorros, (IBGE, 2005). 
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Apresentação e Análise dos Conteúdos da Pesquisa 

Nesta sessão está descrita a análise dos resultados obtidos na pesquisa. 

4.2. Políticas públicas 

Os arranjos produtivos locais – APLs ou clusters não vivem num limbo: estão inseridos 

num contexto econômico, político e institucional do qual as políticas públicas são um 

componente importante, mas não exclusivo. Nesse cenário, entidades privadas e 

organizações não governamentais são importantes partícipes deste contexto 

(ERBER, 2008). 

O governo pode, por certo, contribuir para a expansão e desenvolvimento de um 

cluster, com investimento em instituições especializadas, programas educacionais, 

promoção de feiras comerciais, marketing, e outros, (CARDOSO, 2005). De acordo 

com Barca (2003, p.306), existem duas visões opostas em relação aos incentivos 

públicos para fomento das aglomerações. A primeira, considerada visão antiga, 

defende que política econômica de inventar incentivos dirigidos a áreas atrasadas 

podem compensar por qualquer diferencial de lucro que eles acumularam relativo a 

áreas com aglomerações. Na verdade, o cerne dessa ideia é usar incentivos para criar 

“aglomerações artificiais”, enquanto confia-se no fato de que aglomerações, uma vez 

em movimento, podem ficar autossustentáveis graças às externalidades que elas 

desenvolvem, de forma que os incentivos podem ser removidos. 

Segundo Cardoso (2005), os incentivos para apoiar a multiplicação de organizações 

em determinadas localidades, não devem fazer o papel de compensar fracassos do 

mercado, mas financiar mercados lucrativos, porém como qualquer negócio, incerto. 

Outrossim, não deve exercer o papel de coordenar empresas, mas de investir em uma 

determinada área para produzir novas externalidades de aglomeração (Barca, 2003, 

p.306). Desse pressuposto deriva a segunda visão em relação aos incentivos 

públicos, denominada de visão alternativa, a qual defende que o conjunto de 

empresas deve envidar esforços para elaborarem projetos de desenvolvimento local 

a serem submetidos a governos, (CARDOSO, 2005). 
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A despeito desse arcabouço teórico, os entrevistados da pesquisa desconhecem a 

existência de subsídios públicos destinados para essa finalidade. Francamente, o que 

existe, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são convênios efetuados 

através de licitações públicas, para a concessão de serviços de saúde demandados 

pela população e não plenamente atendidos pelos órgãos públicos. Esses serviços 

licitados têm sido ofertados em bairros da cidade, nas clínicas e consultórios 

particulares. 

Quanto à questão apresentada, os profissionais da saúde, especificamente, foram 

unânimes em dizer que desconhecem a existência de qualquer subsídio, convênio ou 

apoio da prefeitura e órgãos públicos para facilitar a implantação dessas organizações 

na região centro sul. Percebe-se claramente a inexistência de qualquer parceria ou 

relação de cooperação entre essas organizações públicas e privadas para facilitar as 

atividades do setor. Essa discussão não existe para os entrevistados, conforme relato 

do entrevistado EMP1. 

“De forma nenhuma tivemos convênio nenhum com a prefeitura. Só dificuldades, 

inclusive com a Vigilância Sanitária. (...) Apoio nenhum.” (EMP1) 

Nesse caso, a representação pública municipal, poderia fazer conforme sugere 

Cardoso (2005), o mínimo de investimentos em eventos, feiras comerciais, marketing, 

capacitação de redes de cooperação, palestras e workshops para iniciar uma abertura 

com esses setores na cidade, de forma a promover esclarecimentos acerca de redes 

de cooperação, arranjos produtivos locais e cluster. O que não representaria grandes 

sacrifícios ao erário público e contribuiria para o fortalecimento do setor, corroborando 

com os pressupostos de Barca (2003) que acredita que essa ação possa vir a produzir 

novas externalidades de aglomeração. 

Por outro lado, a governança pública na cidade, emana sinal de que esta não é uma 

tarefa fácil, já que há uma lacuna entre a vontade de promover desenvolvimento na 

cidade e a disponibilidade de recursos para esse fim. Quanto a isso, há uma queixa 

de que os governos municipais resistem precariamente em suas condições de 

instabilidade financeira, atribuindo-se a isso a situação da atual conjuntura econômica 

brasileira.  
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 A questão do subsídio com recurso público é atualmente um pouco complicado, 
quando a questão é simplesmente subsidiar. Primeiro porque os municípios 
vivem em uma situação de penúria econômica e financeira, e segundo porque 
qualquer subsídio que for aberto, hoje, estará havendo renúncia de receita. A 
própria lei complementar 157, veta muito o subsídio para as empresas que 
buscam mais acabar com a guerra fiscal, mas naturalmente naquilo em que a 
legislação nos permite, naquilo em que nós podemos facilitar é de grande 
interesse do município (SP2). 

De acordo com informações encontradas no portal do Ministério da Fazenda/Tesouro 

Nacional (2017), as Transferências Constitucionais destinadas ao município de 

Montes Claros, somente aquelas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), totalizaram mais de R$ 62.655.503,97 (sessenta e dois milhões, seiscentos e 

cinquenta e cinco mil reais, noventa e sete centavos) no ano de 2017. No entanto, 

conforme disse o entrevistado SP2, o município enfrenta situação de penúria com 

relação a recursos financeiros. Certamente, em suas demandas gerais, a cidade que 

concentra o equivalente 402.027 pessoas IBGE (2017) poderia dinamizar 

adequadamente os recursos a que tem direito, não fosse o fato de ainda receber uma 

população flutuante que vem de cidades vizinhas e algumas do sul da Bahia, para 

usufruir dos serviços prestados no município. 

4.3. Desenvolvimento econômico do cluster e da cidade 

O primeiro esclarecimento relevante ao abordar a temática do desenvolvimento 

econômico é estabelecer a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento 

econômico. Segundo Erber (2011), o crescimento econômico é mais do mesmo, 

enquanto que o desenvolvimento econômico implica em transformações 

estruturais.  Esse formato propicia a distribuição de poder econômico e social, 

constituindo uma nova economia política. Assim, o desenvolvimento econômico 

promove mudança na distribuição do poder político, trazendo para o cenário os atores 

sociais. 

Sobre a vertente desenvolvimento econômico, as estratégias para o desenvolvimento 

do setor de saúde no município de Montes Claros, a maneira como os gestores das 

organizações de saúde têm se organizado para fortalecimento do setor, foi assim 

verificado pelos respondentes: 
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“Criamos agora um grupo tentando nos fortalecer mais. Com os outros gestores aí, 

não tivemos reunião ainda não” (EMP1). 

Essa assertiva demonstra que alguns já manifestam a preocupação de se agrupar em 

redes para fortalecer o segmento. Mas sendo essa a única fala, entre os entrevistados, 

observa-se que no setor de saúde os profissionais ainda estão distantes de colocar 

em ação o conceito de redes de cooperação, que é quando as empresas unem em 

busca de um objetivo comum. Isso confirma-se a partir do que diz outro entrevistado, 

REP5. 

“Não há esse esforço justamente pela individualidade de cada profissional pelas 

dificuldades que eles têm e pela própria formação deles não permitir essa visão de 

negócios, essa visão de cooperação de trabalhar em parceria” (REP5). 

Conforme Martins (2002), o desenvolvimento local requer uma estratégia que seja 

coerente com os princípios e os pressupostos ecológicos e humanistas, uma vez que 

o planejamento local deve ter caráter humanístico em que as pessoas são 

responsáveis e instigadas a participar ativamente e não ficar apenas na posição de 

beneficiário do desenvolvimento econômico, o que traria prejuízo para o próprio 

sistema. 

Nesse contexto, vimos que alguns profissionais se preocupam não somente com a 

estética e arquitetura de seus locais de trabalho, para obtenção de melhores 

resultados financeiros, mas também com o compromisso que devem ter ao ofertar 

serviços de qualidade técnica e tecnológica aos seus pacientes, conforme relato do 

(EMP5). 

 Através de construção da organização de clínicas bem estruturadas, com uma 
boa qualidade de atendimento ao paciente e com uma tecnologia avançada na 
parte de propedêutica, de exames, dando a Montes Claros uma autonomia em 
relação a diagnóstico e tratamento (EMP2). 

Na verdade, a aglomeração empresarial em torno de uma atividade gera escala de 

mercado, capaz de tornar economicamente viável a oferta de um conjunto de ativos e 

serviços específicos voltados para a necessidade das empresas locais. Em outras 

palavras, as vantagens iniciais geram prosperidade econômica, o que leva ao 
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aumento no número de empresas e postos de trabalho vinculados à atividade 

(COSTA, 2012, p.10).    

Ao enfrentar os desafios da atual conjuntura econômica no cenário nacional, 

profissionais de saúde também tem buscado maneiras de se adequar e posicionar-se 

num mercado que não está isento de transformações significativas, conforme explica 

EMP4.  

 Os gestores têm se organizado de forma a sobreviver a uma crise de 
subfinanciamento na saúde pública, que acaba influenciando também os 
profissionais autônomos. Então está surgindo uma nova onda de criação de 
clínicas populares em torno de instituições públicas de saúde, muitas vezes 
pelos gestores que aproveitam dessa grande demanda e cada vez menor 
acesso e mesmo os profissionais autônomos estão se procurando readaptar a 
essa nova realidade (EMP4). 

Em relação à existência de rede de cooperação entre essas organizações, a narrativa 

dos entrevistados apura-se de acordo com as citações, além daquela já citada pelo 

entrevistado EMP5: 

“Não existe essa organização. Cada um trabalha individualmente em busca de seus 

próprios resultados. Ainda é incipiente a discussão em torno de ações que discutam 

e promovam fortalecimento do segmento na cidade” (EMP3). 

“Nós temos parcerias com fornecedores apenas” (EMP1). 

Percebe-se que o termo redes de cooperação, arranjo produtivo local, cluster, 

aglomerados de empresas do mesmo ramo, ainda são conceitos estranhos a esses 

profissionais.  

Entende-se que a longo prazo, caso abram espaço em suas agendas, poderão buscar 

respostas adequadas a essa necessidade que se apresenta na cidade com a 

reconfiguração de espaços urbanos e de novas demandas de uma população 

crescente e cada vez mais exigente. 
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Com efeito, o estudo sobre regiões contribui para a compreensão do desempenho da 

economia local, contudo, muitas vezes não é dada a devida importância no 

comportamento microeconômico das empresas (SILVA, 2014). 

Nessa concepção, para identificar se houve valorização imobiliária na região centro 

sul com a implantação de organizações de saúde e facilidades na obtenção de 

créditos para essa região, os entrevistados responderam: 

“As empresas já buscaram se instalar em áreas de maior valorização imobiliária” 

(EMP5). 

“Houve valorização dos terrenos na região centro sul, mas esta já era considerada a 

região mais valorizada da cidade” (JAI). 

Sobre o marketing de lugar, esse se refere a área do marketing que utiliza ferramentas 

dessa temática para enfrentar o desafio do crescimento no âmbito de lugares atraindo 

investimentos, moradores e visitantes, demonstrando como as comunidades e as 

regiões podem competir na economia global, de acordo com Kotler at al (2006). 

Observa-se, acerca disso, aliás, que os atores da pesquisa de uma maneira indireta 

buscaram se implantar em locais que vão demandar menos esforços e recursos 

financeiros em merchandising, dado que já estão em área nobre da cidade, que já 

oferece essa visibilidade expressiva. Não obstante, esta é uma ferramenta essencial 

para os lugares buscarem seu desenvolvimento econômico sustentável, e tornarem-

se atraentes não só para visitar, mas também para viver, trabalhar e investir, 

(SCHULER & PADOIN, 2016). 

Embora as organizações tenham buscado se implantar em áreas consideradas nobres 

e mais valorizadas na cidade de Montes Claros, foi percebido tanto pelos 

entrevistados quanto por corretor de imóveis, que essa movimentação agregou valor 

à região, que também está em fase de transição, deixando de ser imóveis residenciais 

para comerciais, ao receber hospitais, clínicas médicas, empreendimentos voltados 

para saúde, entre outros. 
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Quanto à facilidade para obtenção de créditos, em agências financeiras da cidade, os 

profissionais de saúde desconhecem linhas de crédito destinadas a essa finalidade. 

Na verdade, alguns fizeram uso de financiamentos disponibilizados pelo Banco do 

Nordeste, mas usaram suas próprias garantias para obter o recurso.  

4.4. Desenvolvimento cultural proporcionadas pelo cluster 

Não existe apenas um fator importante para a constituição das primeiras empresas de 

um aglomerado, enfaticamente, a explicação, segundo Porter (1999), reside num 

conjunto de fatores, como existência de qualificações especializadas, pesquisa 

universitária, conveniência da localização física, infraestrutura apropriada, e uma 

demanda local incomum. O autor ainda considera a possibilidade da ocorrência da 

concentração de forma aleatória, sem aparente existência de elemento ou elementos 

facilitadores. 

A partir desse ponto de vista, o desenvolvimento cultural da cidade resultante da 

consolidação do cluster consiste, mais precisamente, nas propostas ou campanhas 

adotadas nas organizações que visam o fortalecimento cultural e o desenvolvimento 

cultural na cidade ou na região. Paralelamente a isso, agregam-se a elaboração de 

alguns estudos de desenvolvimento tecnológico para as empresas. 

Ressaltando a questão do papel das instituições com quem o cluster firmará parcerias, 

Furman et al. (2002, p. 902) situam o estudo das relações entre os agentes 

econômicos em uma perspectiva de inovação tecnológica vivenciada pela indústria e 

institutos de ensino e pesquisa: “como vários pesquisadores enfatizaram, é importante 

reconhecer a dinâmica de inovação dentro dos clusters, e particularmente o papel das 

interações dinâmicas entre clusters e instituições específicas – de universidades a 

institutos públicos – dentro de uma dada área geográfica”, (GOLDSTEIN & TOLEDO, 

2006). 

Nesse sentido, os profissionais da saúde entrevistados na pesquisa, relatam que não 

têm a predisposição e a prática de promover o desenvolvimento cultural na cidade ou 

na região, tanto quanto no sentido do complexo artístico quanto à disseminação de 

conhecimentos na sociedade da qual é membro. 
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“Não temos nenhuma ação da clínica com relação ao fortalecimento cultural na região” 

(EMP2). 

Ao considerar que palestras e capacitações também se enquadram no fortalecimento 

cultural da região, essas organizações poderiam disponibilizar recursos para eventos 

organizados na cidade, com foco na promoção da saúde, já que detém conhecimento 

necessário para tal.  Como citado pelo entrevistado EMP3. 

“Como minha empresa também é ligada à área tecnológica, nós desenvolvemos 

alguns estudos de desenvolvimento tecnológico para as empresas, então acaba 

auxiliando” (EMP3) . 

Vê-se, de um lado, prontuários em papel, acompanhamento presencial e dificuldade 

de acesso às informações do paciente; do outro, inteligência artificial, telemedicina, 

testes genéticos e diagnósticos por videoconferência. Nota-se, efetivamente, que o 

mercado de saúde vive um momento único de transição, em que a ineficiência dá 

lugar à tecnologia; o papel é substituído pelo digital e as camadas de burocracia e 

lentidão do setor são rompidas pela disrupção, (GRILLETTI, 2017). 

Este seria o cenário mais desejado para o setor de saúde na cidade, no entanto, pelas 

atuais práticas adotadas nessas organizações, constata-se que ainda há muito 

caminho a percorrer, pois de acordo com os entrevistados quando questionados sobre 

as fontes de informação e inovação a que tem acesso, para processos adotados nas 

organizações de saúde, foram citados aqueles que envolvem a realização e 

participação em congressos, seminários, workshops científicos, palestras para os 

médicos e funcionários, cursos, palestras, capacitações e consultorias, assim como 

encontros com representantes de indústria farmacêuticas e demais representantes de 

fornecedores. Os conteúdos obtidos dos entrevistados foram: 

“Basicamente, seria os congressos, as consultorias, palestras e os representantes dos 

nossos fornecedores, que sempre trazem novidades” (EMP1). 

Nesse enfoque, ao levar em consideração os baixos custos e o fácil acesso às 

tecnologias digitais, atualmente disponíveis no mercado, a queda vertiginosa nos 
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custos da inovação e o potencial multifuncional de tecnologias que já estão no bolso, 

os profissionais da saúde poderiam se surpreender com os resultados para tornar 

essa transformação ainda mais rápida em seus negócios. 

Quando questionados se as instituições de ensino da cidade ofertam recursos 

humanos suficientemente qualificados para atender a todas as demandas das 

organizações de saúde, obtém-se respostas divergentes. 

“As instituições de ensino da cidade, próximo as organizações de saúde nessa região, 

facilitam a contratação de recursos humanos qualificados” (EMP 2). 

“O mercado atende a nossa demanda” (EMP3). 

“Ocorre hiperoferta profissionais de saúde para as organizações de saúde, que tende 

a baratear mão-de-obra e desvalorizar os profissionais de saúde” (EMP4). 

De acordo com o entrevistado, existem muitos profissionais da saúde formados fora 

do mercado ou com percepção salarial aquém do investimento feito na graduação, na 

cidade de Montes Claros. O que segundo o mesmo, pode ser observado tanto para 

profissões como médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, 

psicólogos, etc. Nesse sentido, as instituições de ensino superior estão formando 

todos os anos profissionais sobressalentes que a cidade, segundo esse médico, já 

não comporta, tornando assim a mão de obra mais barata. E buscar novos centros 

urbanos para se estabelecer, por exemplo, em cidades vizinhas menores que Montes 

Claros, muitas vezes não é vantajoso em virtude de os recursos disponibilizados pela 

rede municipal serem escassos. 

“Eu acho que no nosso caso, não. Não há necessidade de contratar pessoas 

graduadas para atendimento a consultas e procedimentos ambulatoriais” (EMP1). 

De acordo com esses profissionais que atuam na área da saúde, entrevistados, 

geralmente não contratam mão de obra qualificada com graduação ou acima desse 

nível, já que sua demanda inclui atendentes e técnicos. 
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Nessa concepção, apesar dessa confirmação, identifica-se a falta de conhecimento 

de ambos na importância dispensada à contratação de pessoal qualificado para 

otimizar a gestão de seus negócios, no cotidiano dos consultórios médicos e clínicas 

especializadas.  Na atualidade, no marketing de relacionamento discute-se as 

melhores práticas de atrair e manter clientes e, ainda, a personalização do 

atendimento, no caso das empresas de saúde há a necessidade de os gestores e 

empresários atentarem para a qualidade do serviço que oferecem aos seus clientes, 

desde a recepção até a obtenção do serviço de maior valor agregado. Além disso 

também, a otimização dessa área é tão necessária, inclusive quando se leva em conta 

a essencialidade do serviço prestado, pois o mau atendimento pode colocar em risco 

todo o um investimento em infraestrutura. Portanto, há que se reconsiderar a 

significância da mão de obra qualificada nessas organizações para que não tenham 

apenas profissionais da agenda, mas facilitadores entre médicos e pacientes. 

4.5. Desenvolvimento tecnológico 

Sob a ótica do desenvolvimento tecnológico, o conjunto de firmas, seus fornecedores, 

prestadores de serviços e clientes locais, bem como as instituições de ensino e 

pesquisa, de metrologia, teste e controle, e de treinamento da mão de obra, entre 

outras, que estão presentes no aglomerado, constituem-se em um sistema local de 

inovação (LUNDVALL, 2010). 

Nessa relação, a percepção evolucionária do processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias, com posse de um componente sistêmico, baseado em elos de articulação 

e interação entre os atores inseridos em um mesmo contexto cognitivo, remete mais 

propriamente ao conceito de Arranjos Produtivos Locais, (CONCEIÇÃO, 2014). Nesse 

processo de busca por novas tecnologias, as firmas interagem com outras 

organizações, para ganhar, desenvolver e trocar vários tipos de conhecimentos, 

informações e recursos, (EDQUIST, 2011, p. 1-2). 

Por meio da pesquisa, percebe-se a existência de fornecedores de equipamentos, 

suprimentos, serviços, e tecnologia atendendo plenamente às demandas das 

organizações de saúde, sobretudo aquelas instaladas na região centro sul ou esses 
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itens devem ser adquiridos nos grandes centros ou no exterior. Aliás, as informações 

mais concretas obtidas foram: 

“Os nossos fornecedores vão onde nós estamos. Os suprimentos são adquiridos na 

cidade, mas a maioria dos equipamentos são importados” (EMP1). 

“Para tratamentos estéticos, a maioria dos equipamentos são adquiridos nas grandes 

capitais” (EMP2). 

De acordo com os entrevistados, ainda há demandas para equipamentos tecnológicos 

na cidade, conforme cada especialidade. Nesse viés, os aprofundamentos do 

processo de atração de novos fornecedores de insumos para o município seriam 

capazes de gerar efeitos positivos diretos no fortalecimento do setor e também 

melhoria na obtenção de suprimentos entre os empresários de saúde.  

Nessa direção, os processos de geração de conhecimento e de inovação são 

interativos e localizados e, nesse contexto, surge a importância das redes e seus 

benefícios nos processos inovativos. De fato, participar delas é uma forma de 

monitorar novos desenvolvimentos e de avaliar e ter acesso, por meio de processo de 

interação, a outras tecnologias que não as disponíveis pela firma, necessárias para 

viabilização de uma inovação, (LASTRES et al, 1999). 

Dessa forma, as principais fontes de obtenção de informação tecnológica e itens 

tecnológicos para empresas de saúde são, na grande maioria, obtidos através de 

catálogos ou revistas especializadas, feiras, congressos, contatos com fornecedores 

e empresários. Na verdade, poucas empresas utilizam fontes de informação de 

consultorias especializadas.  

4.6. Reconfiguração do espaço urbano 

O processo de reestruturação urbana e da cidade traduz as profundas transformações 

pelas quais as cidades, bem como a vida urbana, vêm passando nas últimas décadas. 

À luz dessa perspectiva, trata-se de mudanças que não estão circunscritas apenas à 

estrutura urbana, no sentido do conteúdo e da dinâmica que (re)produz os usos do 

solo na cidade, mas, acima de tudo, à teia de relações tecidas no espaço, que, 
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paulatinamente, redefine a trama citadina. Ademais, implica entender a estrutura 

urbana a partir do processo histórico que a constitui e, segundo Lefebvre (1968), ele 

é determinado por continuidades e descontinuidades, estruturações e 

desestruturações, evoluções e revoluções no tempo (SANTOS, 2008, p.5).  

Vale lembrar, não obstante, que o processo de ocupação e urbanização de Montes 

Claros tem relação direta com o que as regiões se tornaram nos tempos de hoje, assim 

como com características que as distinguem, levando-se em conta, nessa mesma 

linha de raciocínio, que as construções dos espaços foram determinadas 

historicamente, em função dos fluxos migratórios de pessoas e serviços recebidos 

pelas regiões. A exemplo disso tem-se os bairros que compõem o distrito industrial ou 

as regiões que foram crescendo em torno da área central da cidade e se prestaram à 

valorização do ramo imobiliário, como o bairro Ibituruna, Jardim São Luís e Canelas, 

(VASCONCELOS, 2013). 

Ainda segundo a autora, estabelecendo uma conexão com a vocação, propensão ou 

disponibilidade da região de desenvolver determinados atributos distintivos, observa-

se, por exemplo, que as áreas mais nobres, de classe alta ou média, costumam 

receber sedes de associações, instalações de órgãos de representatividade perante 

a sociedade e as elites locais, ou loteamentos / condomínios. Notadamente, esses 

elementos configuram uma tentativa de investir na promoção de ambientes propícios 

à habitação, à estética das edificações ou ao acesso a serviços que tenham uma 

funcionalidade para os habitantes daquela região, (VASCONCELOS, 2013). 

Com relação à reconfiguração urbana percebida na cidade, os motivos 

preponderantes que levam à migração das empresas públicas e privadas para outras 

regiões urbanas, saindo da região central, de acordo com os entrevistados, refere-se 

à facilidade de locomoção e de estacionamento encontrada nessas novas 

centralidades, conforme figura 2., que motiva a reconfiguração do espaço urbano.. 

Absolutamente, todos os entrevistados relatam a dificuldade em encontrar vagas para 

estacionamento, além do fluxo de pessoas, da morosidade do trânsito, da falta de 

acessibilidade tanto nas ruas quanto nos órgãos públicos e estabelecimentos 

comerciais localizados na região central. Além disso, a Prefeitura Municipal de Montes 
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Claros, assim como outros órgãos, não está preparada para atender a Lei 12.587/12, 

conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, que promove acessibilidade a deficientes 

físicos. Sendo assim, essas organizações buscam locais em que possam adequar-se 

às novas exigências da legislação em atendimento à população. Conforme a figura 

abaixo. 

Figura 3 
Motivos da reconfiguração do espaço urbano na cidade 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Apontados como os principais motivos de migração das organizações de saúde para 

região centro sul da cidade, o trânsito e a falta de estacionamento na região central, 

também tem sido foco de estudos por pesquisadores na cidade. No entanto, esse 

problema surgiu de outras consequências decorrentes do planejamento urbano ou da 

ausência desse plano para a cidade, além da crescente implantação de novos 

empreendimentos na região central, o que levou essa área a receber maior fluxo de 

pessoas e veículos em seu cotidiano. E como de fato ocorre em outras cidades 

brasileiras, a região central não foi planejada para comportar uma grande quantidade 

de pessoas e tampouco o excesso de veículos que circulam pelo local.  
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Em Montes Claros, na verdade, o Plano Diretor da Cidade, oficialmente em uso, Lei 

Municipal nº. 2921 de 27, de agosto de 2001, refere-se ao núcleo central da seguinte 

forma: O centro é a área compreendida pelo perímetro iniciado na confluência da Av. 

Dep. Esteves Rodrigues, seguindo por esta até Av. Flamarion Wanderley, seguindo 

por esta até a Rua Germano Gonçalves, por esta até a Rua Antônio Rodrigues, por 

esta até Av. Santos Dumont, por esta até a Rua Padre Champagnat, seguindo por 

esta incluindo a Praça até o viaduto da Rua Juramento sob a atual Linha Férrea, por 

esta no sentido sul até a Rua Juca Prates, até a Av. Prof. João Luiz de Almeida e por 

esta até a Av. Cula Mangabeira até o ponto de origem. 

A partir desse esboço e considerando o perímetro delimitado no documento, esse 

espaço é insatisfatório para receber todos os empreendimentos que buscam se 

instalar na cidade, operando como a cadeia que abastece hospitais, clínicas que 

atendem às demandas da população. Evidentemente, a área central de Montes Claros 

apresenta inúmeros problemas de ordem ambiental e de infraestrutura, consequência 

das deficientes vias e avenidas que ali se encontram. Outrossim, por conter ruas e 

calçadas estreitas, desproporcionais a circulação de pessoas nessa região, identifica-

se também seu péssimo estado de conservação. 

Sobre isso, o Plano Diretor da cidade de Montes Claros, Lei Municipal nº. 2921 de 27 

de agosto de 2001, no Art. 11º, estabelece algumas medidas a serem tomadas na 

área central com o intuito de melhorar a circulação urbana, a saber:  

IX - priorizar a circulação de pedestres, garantindo-lhes segurança e conforto;  

X - estabelecer condições urbanísticas para a racionalização da circulação do 

transporte coletivo e a redução do tráfego de passagem do transporte individual;  

VI - promover o restabelecimento dos passeios públicos e das áreas de circulação de 

pedestres.  

Assim, apesar de a cidade apresentar em seu Plano Diretor medidas para favorecer 

a circulação urbana na área central, verifica-se que nesse local o trânsito encontra-se 
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caótico, em virtude da grande movimentação de pedestres e veículos associado à 

insuficiente e/ou precária infraestrutura ali presente. 

Não obstante, para Sardinha e França (2010), credita-se a falta de estacionamento e 

o congestionamento ao fato de uma crescente frota de veículos na cidade que passou 

de 59.464 mil veículos em 2000 para 210.974 mil, em 2017 (Departamento Nacional 

de Trânsito - DENATRAN, 2017). A partir dessa incoerência, observa-se um número 

cada vez maior de veículos que, além de piorar o tráfego na área central,  afeta a 

qualidade de vida da população, devido ao aumento da poluição sonora; produzida 

pelo barulho dos veículos e buzinas, assim como poluição atmosférica ocasionada 

pela liberação de poluentes pelos automóveis.   

Definitivamente, a área central não foi planejada para comportar o grande fluxo de 

veículos e pedestres que circulam no local. Nesse delineamento, percebe-se que 

esses problemas no trânsito têm afetado a circulação econômica na área central de 

Montes Claros-MG, devido ao desconforto da população que reside e frequenta o 

local, impedindo a locomoção pelas ruas e calçadas. Em consequência disso, assiste-

se a depredação da região central. Soma-se a isso, determinantemente, o incômodo 

à qualidade de vida da população que reside, trabalha e consome na área central da 

cidade de Montes Claros-MG, causado pela grande poluição sonora e atmosférica, 

como também pelo excesso de pessoas no local. Todavia, tal espaço precisa ser 

reestruturado por meio de ações de setores públicos e privados, a fim de melhorar a 

infraestrutura da área central, contribuindo para a melhoraria da qualidade de vida no 

citadino, (SARDINHA E FRANÇA, 2010). 

Sobremaneira, os vários motivos citados acima levam a crer que existe uma 

necessidade emergencial dos representantes políticos da cidade, juntamente com as 

associações de classe, empresários e os próprios cidadãos comuns, de buscarem um 

planejamento adequado para resolver, o mais breve possível, a situação em que se 

encontra a região central da cidade. De tal modo, essa extensão local tem se 

transformado em dificultador para aqueles que dependem da região central para gerir 

suas atividades econômicas. 
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Ao contrário disso, a região centro sul, no momento atual, parece corresponder às 

expectativas dos entrevistados, visto que as organizações têm optado por essa região, 

priorizando a comodidade de estacionamento e a locomoção das pessoas na região. 

Além de estar próximo às instituições de ensino superior e de alguns hospitais. 

A premente renovação urbana tem como objetivo implementar um novo padrão 

urbano, que ocorre por intermédio da substituição das edificações antigas por modelos 

contemporâneos. Nesse processo, as ações implicam “[...] na demolição de 

edificações antigas e com problemas de manutenção localizadas em áreas 

degradadas [...]”. Também, junto a esse processo, observa-se a intensificação do uso 

e a ocupação do solo, que leva à expulsão da população, até então residente nessa 

área, (BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

Quanto à migração da sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros para a região 

próxima ao aeroporto, constata-se que ainda não é um fato confirmado, em virtude 

das negociações iniciadas na gestão municipal anterior e não concluídas ainda na 

gestão atual. Notadamente, os motivos que levaram a essa mudança de local, 

conforme citado pelos representantes municipais, inclui-se o espaço físico insuficiente 

para acomodar todos os departamentos funcionais da Prefeitura e as secretarias, 

cujas estruturas são antigas e os espaços são pequenos para realizar obras de 

reformas e acomodação necessárias ao pleno funcionamento do órgão.  

Embora haja divergência no assunto, dentro da própria prefeitura, entre os seus pares, 

alguns representantes públicos e políticos defendem essa mudança creditando o 

desenvolvimento para aquela região com a intenção de que haja valorização 

imobiliária também naquele perímetro urbano. Conforme explica o entrevistado: 

 Quando idealizou essa mudança, tinha em mente a expectativa traçar um novo 
eixo de desenvolvimento para Montes Claros, ou seja, aquele eixo norte que a 
gente chama. A gente que eu falo, a sociedade viu, tem muitos estudos, 
inclusive pelo Conselho Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros - 
CODEMC, de que Montes Claros tem um vetor de crescimento, que é a 
tendência dele para o futuro, compreendida aquele quadrante que é a estrada 
de Juramento e a estrada da produção. Então quando se pensou na 
administração passada fazer a prefeitura ali, foi mais para fazer um polo, um 
ponto de desenvolvimento para região (SP1). 
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Por outro lado, revitalizar áreas urbanas, num primeiro momento, pode ser pensada 

em áreas da cidade completamente desprovida de arborização. Porém, esse processo 

tem objetivo de efetivar ações que busquem o retorno de atividades econômicas e 

sociais numa área da cidade que se encontra em processo de decadência pela perda 

de sua dinâmica, da subutilização da infraestrutura, de equipamentos e atividades de 

comércio e serviços (OLIVEIRA, 2017). Assim, conforme o Ministério das Cidades 

(2014), “Trata-se de um termo controverso, pois, ao pé da letra, deveria ser utilizado 

para espaços onde realmente não há mais vida. 

A propósito, mesmo em se tratando aparentemente de um motivo nobre para a cidade 

de Montes Claros, a mudança da sede da Prefeitura Municipal para outra região da 

cidade, traz a preocupação de isso acontecer como uma simples mudança sem 

planejamento urbano adequado. Nesse sentido, o entrevistado reflete essa 

preocupação em opinião acerca do assunto:   

 Na verdade, ainda não é uma programação definitiva. É uma negociação que 
ainda está em curso para honrar um compromisso que foi feito em uma gestão 
anterior. Eu particularmente defendo muito a descentralização, mas desde que 
você tenha vias de acesso e que tenha estrutura o suficiente para que não crie 
nenhum embaraço para os usuários daquele serviço. Nesse caso específico, 
eu acho que para se mudar para lá, é necessário que tenhamos várias 
inserções, porque hoje nós só temos praticamente uma via de acesso, e você 
vai colocar mais quatro ou cinco mil pessoas, o que vai virar um caos naquele 
trânsito. Então eu não diria que é uma cidade  inteligente (SP2). 

Nesse decurso, a opinião do entrevistado, reflete a necessidade de discutir questões 

diretamente ligadas à mobilidade urbana e ao fluxo de veículos para essa nova 

centralidade, como o acesso urbano da direção centro bairro e bairro centro, para 

evitar que aquela região também seja em curto espaço decerto considerada 

estrangulada como se vê hoje na região central da cidade. 

4.7. Sustentabilidade ambiental 

Um dos desafios no desenvolvimento de um cluster está relacionado à sua 

sustentabilidade, nos aspectos econômico, social e ambiental (LARENTIS et al, 2013). 
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Nessa concepção, sustentabilidade nos negócios é encarada, portanto, não como 

uma iniciativa ambiental, mas como uma estratégia empresarial que gera valor a partir 

da busca de melhores resultados sociais e ambientais, (BENITES & PÓLO, 2013). 

Notadamente, o cluster possui um papel e uma atuação na região em que está 

inserido, não somente econômica, mas também de caráter social e ambiental. Em 

relação a isso, como indicam Cunha e Cunha (2005), um dos desafios para os agentes 

responsáveis pela elaboração e implementação de políticas de desenvolvimento de 

um cluster é construir um modelo de desenvolvimento sustentado com 

competitividade, sustentabilidade e justiça social.  

Dessa forma, sobre as providências ou políticas adotadas nas organizações de saúde 

com relação a sustentabilidade e preservação ambiental da região onde estão 

instalados, as ações dos empreendedores do cluster são consistentes nas ações 

discriminadas pelos respondentes. Sendo que a coleta seletiva de resíduos 

hospitalares, clínicas e consultórios médicos, ocorrem como ancorados pela 

legislação de coleta de resíduos vigente, e de acordo com os atores envolvidos nessa 

pesquisa. 

“Coleta de resíduos na clínica é realizado por fornecedor especializado” (EMP1). 

“Práticas de acordo com o que determina a legislação e programa de gerenciamento 

de resíduos da organização” (EMP2). 

Realmente, os consultórios médicos que realizam apenas consultas sem necessidade 

de procedimentos invasivos geram apenas lixo comum, não sendo necessário 

contratação de fornecedores para descartes. Aliás, nenhum dos entrevistados possui 

certificação de qualidade ou programas que abordem o tema. Também não foi 

identificado participação em programas de preservação e desenvolvimento ambiental 

pelos entrevistados. 

Todavia, cabe ressaltar, de acordo com Cruz et al. (2006), passar de uma lógica 

financeira para uma lógica sustentável não ocorre imediatamente. Na verdade, é 

necessário, segundo eles, que a organização passe por um processo de 
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aprendizagem como um todo, assim avançando para uma orientação sustentável. 

Assim sendo, no na pesquisa em questão, as organizações públicas e privadas podem 

concentrar seus esforços em parcerias que resultem em melhores resultados nas 

práticas sustentáveis desenvolvidas na cidade e região. 

4.8. Desenvolvimento social 

Para as empresas pensarem suas estratégias como uma prática social, é necessário 

que não haja apenas consideração a impactos econômicos, sociais e ambientais atrás 

de suas ações, mas também um avanço em suas relações, mudando de uma lógica 

de acionista a uma lógica de stakeholder: Em contrapartida, bons resultados 

financeiros são buscados de tal forma que os stakeholders não necessariamente 

saiam perdendo. De fato, é preciso considerar o impacto das ações estratégicas na 

empresa que as executa e na sociedade como um todo, (CRUZ et al,2006). 

Assim, quanto mais stakeholders sérios e comprometidos apoiarem conceitos como 

desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa, mais esses 

conceitos conseguirão acesso às atividades corporativas centrais, notadamente 

através da gestão das relações com os mesmos, (STEURER, et al., 2005). 

Conforme as manifestações dos entrevistados, as práticas adotas em suas 

organizações para promover o desenvolvimento social na cidade e no cluster tem sido: 

“Participação em campanhas como outubro rosa, novembro azul, agora estamos no 

dezembro laranja que é relacionado ao câncer de pele, ações sociais, natal solidário” 

(EMP2). 

“Divulgação das boas práticas de saúde, pois o posicionamento contra atitudes 

inadequadas, contra práticas e abordagens sem comprovação cientifica é uma forma 

de esclarecer a população e, a partir dela, se desenvolver da forma correta” (EMP5). 

“Divulgação de posts sobre qualidade de vida, prevenção e promoção de saúde em 

redes sociais” (EMP4). 

“Palestras, capacitações e treinamentos” (EMP3). 
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“Criação de um programa de Catarata, cobrando dos pacientes um valor bem aquém 

do valor real de uma cirurgia de Catarata” (EMP1). 

A partir desses apontamentos, de acordo com as respostas obtidas nas entrevistas, 

observa-se que cada um, à sua maneira, busca participar de ações discretas na 

cidade, mas que representam um pontapé inicial para campanhas significativas no 

futuro. Posto isso, se as categorias em suas especialidades ou em sua localização 

geográfica executassem ações em conjunto, poderiam trazer mais visibilidade à suas 

organizações e engajamento da população da cidade. Consequente, espera-se que 

essas ações possam ser irradiadas para cidades vizinhas à Montes Claros, ampliando 

atuação em benefícios aplicados na região.  

4.9. Aproximação ao conceito de cidade inteligente e cidade criativa 

Em essência, a ideia de cidade inteligente tem como base a conexão entre capital 

humano, capital social e infraestrutura de TICs para gerar maior desenvolvimento 

econômico sustentável e melhorar a qualidade da vida dos cidadãos (RIZZO et al, 

2015). Dessa forma, para Caragliu et al (2009), uma cidade é inteligente quando o 

investimento em capital humano e social e a infraestrutura de comunicação (TIC) são 

combustíveis para o crescimento econômico e elevada qualidade de vida, 

considerando também uma boa gestão dos recursos naturais e governança 

participativa.  

Ademais, esse modelo é baseado em investimentos significativos em tecnologias e 

plataformas interativas, a partir das quais é possível obter dados de fontes 

relacionadas a saneamento, vagas de estacionamento, câmeras de segurança, 

semáforos, energia elétrica, leitos hospitalares disponíveis, qualidade do ar e da água, 

temperatura, entre outros, (OLIVEIRA, CAMPOLARGO, 2015). 

Já no caso da cidade criativa, ela é considerada como a “Cidade do Futuro”, que se 

apropria de sua importância histórica, geográfica e econômica, intencionalmente, para 

garantir a “integração demográfica e o estímulo a pessoas e empresas que se 

preocupam com questões como valores culturais, comunidade, atenção, justiça, 

inovação, gênero, equidade racial e religiosa, (STRICKLAND, 2011, p.51). 



129 
 

Explicitamente, cidades inteligentes e criativas devem aproximar as concepções, as 

políticas, os objetivos, as estratégias e os resultados, no sentido de proporcionar 

qualidade de vida a seus cidadãos com desenvolvimento econômico, social, 

tecnológico, segurança e cultural. Ademais, as cidades devem oferecer condições de 

facilidades de vida prática, além de estética compatível com as formas 

contemporâneas de se ver e viver uma cidade. 

Nessa perspectiva, o modelo mais propício para tornar a cidade de Montes Claros 

mais inteligente e mais criativa pode ser representado pela concepção apresentada 

na figura abaixo: 

Figura 4  

Cidade inteligente e cidade criativa – Ações – Propostas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Assim, de acordo com os entrevistados, cidade inteligente e cidade criativa são 

entendidas como: 
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Tabela 2 

Conceito de cidade inteligente e cidade criativa 

Entrevistado Citações 

REP5 “Aquela que oferece e concentra no mesmo local vários tipos de serviços”. 

EMP3 
“Pode-se dividi-la dentro de áreas, identificar mercados e nichos através de 

regiões.” 

EMP4 

“Preparada para ter um desenvolvimento sustentável do ponto de vista 

econômico, ecológico, e de segurança e qualidade de vida, promoção de 

saúde para seus habitantes.” 

EMP1 
“Com capacidade de geração de empregos, de convivência harmoniosa entre 

cidadãos, trânsito, comércio.” 

EMP5 

“Integram a atuação da prefeitura com os bairros e indo de encontro com a 

necessidade da população do ponto de vista de mobilidade urbana da 

assistência à saúde de acessibilidade.” 

SP2 
“Os órgãos públicos têm gestão eficiente, oferecendo segurança, saúde, 

infraestrutura, possibilidades de lazer, e acima de tudo, felicidade.” 

JAI “É conectada, toda interligada, com trocas de informações instantâneas.” 

REP5 

“Possui pilares que asseguram o bem-estar da população, oferece gestão 

pública eficiente, sustentabilidade com a consciência coletiva de que o 

patrimônio é de todos, ambiente muito apropriado para que a inovação e a 

tecnologia sejam uma constante e não apenas elementos pontuais e 

ocasionais.”” 

REP4 
“Os recursos são utilizados da melhor maneira possível, com o mais alto grau 

de eficiência.” 

REP2 “Não com soluções tão mirabolantes, mas soluções simples e que funcionam.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Embora com pouca vivência no tema, os entrevistados assimilaram adequadamente 

o conceito de cidade inteligente e o que isso representa para a população de uma 

cidade em busca de alternativas para um desenvolvimento sustentável, inserindo-se 

aí o apoio do poder público. Nessa contingência, cada um à sua maneira soube 
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identificar partes de um conceito de cidade inteligente, contudo, não conseguiram, na 

sua maioria, inferir o quesito tecnologia, tendo em vista o pouco uso que tem desse 

recurso em suas ações diárias. Salvo, quando são organizações que já utilizam esse 

recurso em seu cotidiano, como é o caso do entrevistado REP5. 

Ao serem questionados sobre as ações realizadas por sua organização para tornar 

Montes Claros uma cidade inteligente, os entrevistados relatam: 

Tabela 3 

Ações realizadas para tornar Montes Claros uma cidade inteligente 

Entrevistado Citações 

EMP1 “Atitudes corretas em relação a preservação ambiental, coleta adequada de 

lixos contaminados, através da orientação da população em relação a boas 

práticas de saúde.” 

EMP3 “Desenvolvendo alguns estudos de desenvolvimento tecnológico para as 

empresas.” 

EMP2 “Oferecendo serviços que há tempos atrás, as pessoas não tinham como buscar 

na região.” 

REP2 “Participação em fóruns empresariais em outras entidades e municípios.” 

SP1 “Promovendo discussões municipais nas secretarias para identificar de forma 

mais rápida as melhores soluções às demandas da população.”  

EMP5 “Praticando uma medicina de qualidade, e com isso contribuir em dar uma 

melhor medicina para cidade de Montes Claros.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Nessa percepção, de acordo com os relatos acima, os respondentes afirmam a 

preocupação com a questão da preservação ambiental, capacitação tecnológica à 

outras empresas, oferta de serviços anteriormente não disponíveis na cidade, prática 

de serviços de qualidade na medicina. Também foi relatado a questão da politização 

dos indivíduos com participação em outros fóruns empresariais nos municípios 

vizinhos, bem como no ambiente interno das repartições públicas, o que pode ser 

considerado uma relevante iniciativa para a sociedade. Uma cidade inteligente, 
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portanto, deve ser a intersecção dos níveis político, econômico e social, conectando 

os diversos centros de convergência acadêmicos e aproximando as áreas de 

conhecimento, (ELEUTHERIOU et al, 2015).    

Neste sentido, os entrevistados proporcionam as seguintes propostas para tornar 

Montes Claros uma cidade inteligente: 
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Tabela 4 

Propostas para tornar Montes Claros uma cidade inteligente 

Entrevistado Citações 

REP4 “Criação da região metropolitana de Montes Claros para promover um arranjo 

no entorno da cidade, fortalecendo a região e tratar as deficiências que 

impedem o desenvolvimento econômico da cidade.” 

SP3 “Aquisição de um software que agregue várias áreas da saúde.”  

SP5 “Sistematização do sistema de transporte coletivo, com uso de tecnologia em 

equipamentos móveis.” 

REP5 “Projeto Ecossistema de Inovação vislumbra fortalecer todos os membros, os 

atores que estão ligados a educação para fortalecer a economia da região.” 

SP2 “Equilíbrio das finanças públicas municipais.” 

SP1 “Cada secretaria, procure identificar o que há de mais moderno e implantado no 

mercado para que possa implementar na cidade.” 

REP1 “Não têm propostas para viabilizar o conceito de cidade inteligente em Montes 

Claros, mas defendem as parcerias com empresas públicas e privadas, de 

maneira a concretizar essa ideia, inclusive dentro dos objetivos do CODEMC.” 

EMP1 “Profissionais da saúde: tentar uma interligação com o serviço público, no intuito 

de informar e ser informado quanto à demanda de problemas voltados com o 

Glaucoma e Catarata. As patologias em nossa área.” 

EMP5 “Divulgação de boas práticas de saúde, de estilo de vida e, da valorização das 

pessoas da nossa região em relação a enaltecer a criatividade.” 

EMP3 “Capacitação, conscientização, novos projetos inovadores dentro das empresas 

que acaba puxando isso para as outras instituições.” 

EMP4 “Engajamento político para tentar melhorar a cidade como um todo.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Verdadeiramente, muitas são as propostas relatadas pelos entrevistados para 

contribuir no processo de tornar Montes Claros uma cidade inteligente e criativa. Não 

obstante, verifica-se uma convergência na proposta de ampliação de parcerias entre 

iniciativa privada e pública para atingir esses objetivos. De fato, há discussões entre 
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órgãos representantes de classe e representantes políticos, já com o objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável na cidade, elevando-a inclusive à categoria 

de “região metropolitana”. 

Também citadas, as propostas já em andamento de avanços tecnológicos para o 

transporte coletivo, o cartão saúde para o cidadão, que promoverá acompanhamento 

mais fidedigno do uso desses serviços, bem como facilitará o acesso às informações 

para gestores e usuários. 

Diante disso, os gestores públicos buscam na governança eficaz respostas para 

dinamizar conflitos internos na Prefeitura Municipal e direcionar esforços para projetos 

futuros que sejam de relevância para a cidade. Além disso, abrindo espaço para 

discussões com representantes de associações de classe, empresas de fomento ao 

desenvolvimento regional e empresários da cidade. Estes, por sua vez, buscam 

desenvolver ações dentro do seu âmbito, para promover resultados positivos ao 

conjunto. 

Ainda, de acordo com os entrevistados, a Prefeitura Municipal não tem promovido o 

conceito de cidade inteligente e criativa, às organizações públicas e privadas e nem à 

população. Verifica-se, nesse escopo, algumas palestras isoladas realizadas em 

gestões anteriores, com representantes de cidades como Maringá e Curitiba, que 

despontam como cidades modelo em termos de desenvolvimento econômico e 

urbanização. De modo específico, o SEBRAE começou a enviar alguns 

representantes para fóruns de discussão sobre o assunto em outros estados, mas não 

está aberto a todos os profissionais da entidade. 

Fato é que influências em Montes Claros são observadas em grupos de negócios 

estimulados e orientados a partir do SEBRAE, quando juntam num mesmo espaço as 

instituições de ensino superior, fundações de desenvolvimento tecnológico e 

representantes de classe. Nessa conjuntura, espera-se que os grupos se juntem e 

fortaleçam para incentivar mais ainda outras áreas desconectadas desse conjunto, 

por exemplo, os agentes de desenvolvimento cultural da cidade. 
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Acredita-se, por certo, que ao se priorizar atividades de planejamento, gestão, 

articulação da criatividade, desenvolvimento local, contribui-se para elevar a cidade à 

categoria de cidade inteligente e criativa. 

4.10. Evolução do APL saúde 

A literatura recente sobre APL destaca que os arranjos produtivos locais surgem, 

frequentemente, de forma espontânea como supunha Marshall. Mas seu 

desenvolvimento depende de ações deliberadas dos agentes envolvidos, que, além 

de firmas, incluem autoridades públicas e outras instituições que provêm serviços de 

vários tipos, como treinamento de pessoal, assistência técnica e mercadológica, ou 

seja, o desenvolvimento posterior à geração do APL depende de uma ação conjunta 

e organizada, estabelecida por diversos mecanismos, (ERBER, 2008)  . 

Assim, para identificar a possibilidade de formação de APL de saúde na cidade de 

Montes Claros, com a migração e implantação de empresas de saúde para região 

centro sul, cada item foi descrito como FAPL que significa Formação de Arranjo 

Produtivo Local, em que os entrevistados responderam sim ou não e justificaram sua 

opinião a respeito.  

FAPL 1. Ao serem perguntados sobre adoção de formas de gestão estratégicas como 

cooperação em redes de empresas, políticas de governança, em seus consultórios e 

clínicas, os médicos e profissionais da saúde afirmaram que não há prática de gestão 

estratégica nessas organizações, nem a percepção de que haja a cooperação entre 

organizações de saúde privadas.  

 As feiras, os seminários do segmento de saúde, que esses profissionais 
participam favorecem a discussão e o crescimento do setor como um todo. 
Através de suas próprias iniciativas, do vínculo que possuem entre si, apesar 
da concorrência, criam facilitadores para as pessoas terem acesso aos 
serviços de saúde aqui em Montes Claros e evitar o deslocamento para os 
grandes centros como Belo Horizonte e São Paulo (EMP2). 

Observa-se, notadamente, que essa não é uma prática dos empreendedores e 

profissionais liberais da saúde, de se juntarem para trabalhar em formato de rede de 

cooperação para fortalecimento do setor, na cidade de Montes Claros.  
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De outra forma, as ações estão mais concentradas em relações com fornecedores, 

mas não do segmento em si. De acordo com EMP1. 

 (...) nós realmente temos parcerias com fornecedores, até a questão de 
sustentabilidade temos uma assessoria que nos é prestada. Mas nada 
relacionado a questão de cooperação entre empresas pelo fato da clínica ter 
sido implantada para região centro sul (EMP1). 

Diferentemente, os médicos que atendem em consultórios atuam de forma mais 

reservada e restrita aos seus ambientes, embora tenha iniciado uma onda de 

implantação de clínicas no entorno de hospitais públicos e privados na cidade, que 

pode vir a configurar-se em formação de cluster, conforme relato de um médico. 

“Está surgindo uma nova onda de criação de clínicas populares em torno das 

instituições públicas de saúde, muitas vezes criadas pelos gestores que aproveitam 

dessa grande demanda pela prestação de serviços médicos” (EMP4). 

Nessa direção, partindo do pressuposto de que as ações inteligentes propiciam 

resultados satisfatórios ao segmento, tanto a qualidade do serviço ofertado quanto a 

estética e estrutura oferecida aos clientes, contribui para melhorias do setor. Contudo, 

essa estrutura montada para concorrer num mercado competitivo não configura ou 

implica formação de redes de cooperação entre organizações. 

Dessa forma, conclui-se que o acesso as parcerias nesse âmbito são mais 

dificultosos, o que enfraquece o segmento como um todo. Na verdade, a ausência de 

relações reduz as chances de ganhos e ampliação do setor na cidade, tanto para 

aqueles profissionais que atuam diretamente em tratamentos médicos, quanto a 

cadeia de suprimentos que abastece o setor. 

Pode-se, então, inferir a partir dessas considerações que as formas de cooperação 

não são as mesmas para os diferentes clusters, mas a presença de instituições de 

suporte pode ter o papel de fomentadores nesse aspecto, podendo aproveitar 

conhecimento e experiência prévios dos integrantes do grupo, convertendo-os em 

fatores positivos para o cluster (GOLDSTEIN & TOLEDO, 2005). 
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FAPL 2. Quando questionados sobre a valorização imobiliária, com implantação de 

organizações de saúde no entorno das instituições de ensino superior e na região 

centro sul, os empresários da saúde e o representante da imobiliária, consideraram 

que a região já era muito valorizada antes da implantação das empresas da saúde, 

mas a vinda dessas organizações, com suas construções bem elaboradas, arquitetura 

imponente tendem a valorizar ainda mais a região. 

“As empresas já buscaram se instalar em áreas de maior valorização imobiliária.” 

(EMP5) ou “(...) são áreas que tinham significativa valorização e se tornaram maior 

ainda com a implantação de saúde nesses locais” (EMP4). 

 Houve valorização do nosso empreendimento, mas quando fizemos o 
investimento inicial que foi há mais ou menos vinte anos, essa região não era 
uma área voltada para saúde e nem para faculdades. Hoje, com a vinda dessas 
organizações, houve uma valorização significativa (EMP1). 

De acordo com o corretor de imóveis,  

 Essa valorização imobiliária teve especulação muito grande, não só para as 
empresas da saúde, mas como também para os imóveis residenciais. Ademais, 
trata-se de uma das regiões mais valorizadas da cidade e onde se oferta 
atualmente imóveis para venda e locação comercial, em área anteriormente 
predominante residencial. Observa-se, não obstante, que os imóveis 
residenciais estão dando lugar aos imóveis para exploração comercial, visto 
que tem ocorrido uma descentralização de atividades comerciais na cidade, em 
virtude de um estrangulamento da região central. Com isso, o valor dessas 
transações imobiliárias tem sofrido aumento. No entanto, com a crise 
econômica pela qual passa todo o país também afetou o mercado imobiliário 
e, agora, percebe-se uma acomodação no valor dos imóveis (Jair Amintas 
Imóveis). 

Observa-se, de forma especial, através da pesquisa, considerável movimentação de 

locação de imóveis residenciais disponibilizados para implantação de clínicas e 

consultórios médicos, nos bairros Melo, Todos os Santos, Jardim São Luiz. Com 

efeito, todos os bairros estão delimitados no raio da Universidade Estadual de Montes 

Claros - Unimontes e faculdades privadas de saúde. De fato, os proprietários desses 

imóveis têm migrado para regiões residências mais ao sul, principalmente para 

condomínios de luxo.  Além disso, registra-se o aumento do IPTU, mas não há 

melhorias significativas na prestação de serviços urbanos pela prefeitura para essa 

região.  
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FAPL 3. Sobre a localização de empresas de saúde, próximo às faculdades privadas 

e universidade ser um fator facilitador da contratação de recursos humanos 

qualificados, através das respostas dos entrevistados, verificou-se que não é 

relevante para essas organizações, tendo em vista que alguns necessitam apenas de 

atendentes que tenham no mínimo nível de ensino médio em seus consultórios 

médicos e clínicas. Algumas clínicas necessitam de profissionais técnicos 

especializados, que são ofertados na Unimontes e algumas outras instituições de 

ensino de cursos profissionalizantes na cidade. Assim sendo, esse fator não é 

preponderante no quesito localização, embora os donos dos consultórios ou os 

profissionais da saúde venham delas.  

Ao não considerar a contratação de médicos e outros profissionais graduados, pós-

graduados, mestres e doutores, leva-se em consideração, nesse caso, que os 

mesmos estariam entrando nessas organizações como sócios-proprietários ou 

parceiros em divisão de espaços físicos apenas e não como funcionários 

operacionais. 

Nesse contexto, apenas em uma das clínicas entrevistadas, afirmaram ser um fator 

facilitador de contratação de mão de obra qualificada, bem como um facilitador na 

qualificação do seu quadro de pessoal: “(...) nós conseguimos no mercado local os 

profissionais que a gente busca e, claro, eles têm de estar em aperfeiçoamento 

constante para podermos oferecer diferenciais” (EMP2). 

Além disso, um dos médicos entrevistados sinalizou “que há um excesso de mão de 

obra, pois a quantidade de profissionais de saúde formados é bem maior do que a 

necessidade e que tende a baratear mão-de-obra e desvalorizar os profissionais de 

saúde” (EMP4). 

Constata-se, a partir disso, que esse não é um motivo que leva essas organizações a 

se estabelecer nessa localidade. 

FAPL 4. Quanto à proximidade de organizações de saúde, no entorno das faculdades 

de saúde e Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, ser um facilitador 

na divulgação da marca, ambos foram mais otimistas, acreditam que sim. Estar numa 
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região que acomoda instituições de ensino, que atua na formação de profissionais e 

desenvolvimento intelectual, com a circulação diária intensa de pessoas, promove a 

valorização da marca e facilita a memorização da mesma. 

“Pelo volume de pessoas que circulam aqui nas proximidades, com certeza, irá 

favorecer a memorização da marca” (EMP1). 

Corroborando a afirmativa acima e aplicando o conceito de Marketing de lugar para 

definir essa relação, Ocke e Ikeda (2014) propõem essa divisão do marketing de lugar 

em três perspectivas, que podem também ser consideradas etapas de utilização dos 

conceitos e ferramentas: a perspectiva promocional, a perspectiva de planejamento e 

a perspectiva de marca que envolve aspectos de seleção, diferenciação e qualificação 

dos atributos que compõem a marca de um lugar, bem como a participação de 

diferentes atores no gerenciamento dessa marca e a diversidade de mercados-alvo, 

que representam múltiplas esferas de atratividade para uma localidade. 

FAPL 5. Sobre os motivos da implantação ou da mudança de consultórios médicos, 

clínicas de saúde, hospitais para o entorno das instituições de ensino superior de 

saúde, caracterizar-se como formação de APL de saúde ou cluster, dos 16 

entrevistados, apenas 04 afirmaram conhecer a existência de formação de APL de 

saúde na cidade. Mas, o que leva a essa afirmação, na opinião de ambos é o fato da 

cidade receber pessoas de cidades vizinhas e do sul da Bahia, para utilizar serviços 

de saúde ofertado nos hospitais, clínicas e consultórios médicos, entre outros serviços 

na área, ou seja, pelo fato de Montes Claros ser considerada polo de saúde na região 

norte mineira, recebendo grande número de pacientes das cidades adjacentes e essa 

concentração ser maior no raio onde está o hospital Santa Casa. Acreditam, por essa 

razão, que isso seja caracterizado como configuração de APL de saúde ou cluster. 

 A presença do maior complexo hospitalar que nós temos na região, que é a 
Santa Casa. E como o entorno da Santa Casa já está todo preenchido, a opção 
que naturalmente as atividades relacionadas ao setor de saúde, procuraram se 
instalar ao longo dessas novas avenidas que tem um fluxo de trânsito muito 
bom, havia e ainda há muita disponibilidade de terrenos e  muitos empreendi-
mentos foram construídos lá, justamente focando esse nicho de mercado que 
torna aquela região uma região de saúde, além de estar perto das maiores 
faculdades de Montes Claros. Considero que seja um APL de saúde. (SP1) 
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Nessa interlocução, os entrevistados salientam que o Hospital Santa Casa tende a ser 

o núcleo da atenção em saúde, mas com as dificuldades por espaços ocorre a 

migração para outras regiões da cidade. Isso, na verdade, acaba gerando valorização 

para essas outras centralidades na atração de novos empreendimentos. 

 A região centro sul é uma região de fácil acesso, cercada por avenidas, pode 
ser denominada como nobre, e hoje essas empresas que estão indo na área 
da saúde, naturalmente vai uma primeiro e as outras tendem a seguir o 
caminho. É importante salientar que Montes Claros hoje é um centro de saúde 
onde o nosso principal PIB hoje é o serviço com ênfase na educação e na 
saúde. Talvez a saúde seja em decorrência das diversas faculdades na área 
de saúde que tem em Montes Claros (SP2). 

De acordo com os entrevistados acima, os profissionais buscam facilitadores e 

motivação para estar próximo ao seu público alvo. Nesse caso, estabelecer-se nas 

proximidades de hospitais, além de agregar maior número de clientes, também 

permite acesso aos recursos tecnológicos necessários ao funcionamento dos serviços 

das clínicas, quando for o caso de internamentos ou procedimentos mais complexos. 

Também, comodidade de estacionamento, facilidade de locomoção tem sido 

amplamente citado pelos entrevistados, quando se trata de identificar necessidades 

dos clientes e o que vai atraí-los até suas clínicas e consultórios médicos. 

 Historicamente, os profissionais liberais da saúde gravitam próximos aos 
grandes hospitais. Em Montes Claros tem acontecido de pequenas clínicas e 
pequenos hospitais, ter preferido a região da Avenida José Correa Machado 
pela facilidade de locomoção, de acesso ao local e de estacionamento. Existe 
um APL da área da saúde nessa região principal, que aparentemente tem se 
desenvolvido mais rápido. (REP3) 

Já o entrevistado REP1 considera que o fato de a cidade ofertar tanto prestação de 

serviços, como serviços de ensino na área da saúde, para sua própria população e 

àquela proveniente de cidades vizinhas e sul da Bahia, enquadra-se, portanto, em 

arranjo produtivo local, ao levar em conta um centro com especialidades em 

determinado segmento de atividade econômica.  

 Por ser cidade que atende a área de saúde, educação e outros segmentos não 
só do norte de Minas como sul da Bahia, acaba concentrando grande parte 
dessa área de saúde aqui, portanto acredito que exista arranjo produtivo local 
de saúde (REP1). 
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Há divergências com relação a conformidade da existência de APL de saúde na 

cidade, de acordo com o entrevistado EMP5: 

 Não creio que exista a formação de arranjo produtivo local de saúde na cidade. 
Acredito que o real motivo seja a acessibilidade da população aos serviços de 
saúde e a relação dos profissionais da saúde com as instituições de ensino 
superior. (EMP5). 

Nesse caso, EMP5 se refere ao fato de que alguns profissionais de saúde, além de 

atuarem em suas clínicas e consultórios médicos, também atuam nessas instituições 

de ensino superior. Nessa situação, o deslocamento é facilitado para o profissional 

que pode fazer menores trajetos para o trabalho, evitando enfrentar um trânsito 

conturbado que se encontra na cidade. 

Efetivamente, a aglomeração de empresas de saúde nessa região aponta, conforme 

relatos acima, para condição de comodidade de vagas para estacionamento e 

locomoção urbana. Isso leva a crer que a cidade enfrenta, de fato, o que é perceptível 

ao longo da pesquisa, uma situação crítica no trânsito urbano. 

 Considerando o conceito de APL que é uma vocação natural de uma região, 
uma tendência a elos do mesmo segmento do mesmo setor se aliarem em prol 
desenvolvimento de uma plataforma única de trabalho esse conceito não se 
aplica e não é percebido aqui e nem é recebido também um direcionamento ou 
uma política pública para isso “ (REP5). 

Quanto a esse tema da entrevista, nenhum dos entrevistados tem conhecimento de 

estudos recomendados pela prefeitura ou qualquer órgão público ou privado, para 

confirmar existência de APL de saúde. De acordo com o material coletado, os 

entrevistados não têm conhecimento apropriado do termo APL, conforme demonstrou 

a maioria das repostas, nem tampouco dos benefícios que poderiam ser agregados 

ao segmento, caso ocorra a sua implantação na cidade. Na verdade, o que abre 

espaço para uma agenda futura de discussões no sentido de promover esse arranjo 

produtivo local de saúde na cidade.  

Para alguns, o fato de um significativo número de empresas do ramo de saúde se 

juntarem próximos a hospitais, caracteriza-se um cluster. Todavia, essa percepção 

favorece o conceito de que a cidade está se desenvolvendo economicamente nesse 

segmento, o que abre espaço para que mais empreendimentos que atendem essa 

cadeia venha a se instalar na cidade. Além disso, ser vista como polo de saúde e 
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prestação de serviços educacionais de saúde atrai também mais usuários para a 

cidade, que poderá implicar uma atenção dos governantes em investir recursos 

públicos para cidade e região. 

No caso da cidade de Montes Claros, o estudo poderá ser mais aprofundado no 

sentido de identificar a forma de atuação das empresas de saúde públicas e sua 

convergência em parcerias com empresas privadas. Nessa possibilidade, haveria 

fortalecimento de ambas as partes, como também a  viabilidade de formação de 

relevante arranjo produtivo local de saúde. 

FAPL 6. Em se tratando de disponibilidade, facilidade na obtenção de crédito e bom 

relacionamento com as instituições financeiras que favorecem a migração para região 

centro sul, os respondentes não confirmaram esse benefício. De fato, não há linha de 

crédito específica disponível destinada a essa finalidade, ou ao menos não foi 

apresentado aos entrevistados, quando se dispuseram a migrar suas empresas para 

essa região. 

De acordo com o relato de alguns deles, o Banco do Nordeste fornece uma linha de 

financiamentos a juros mais baixos no mercado, mediante projetos bem elaborados 

pelas organizações para diversas finalidades, mas não é uma linha exclusiva para 

esse ramo de atividades e com propósitos semelhantes, visto que está disponível às 

empresas de maneira geral.  

Ademais, algumas empresas que participaram da pesquisa obtiveram esse recurso 

quando implantaram suas organizações na região centro sul, mas entendem que isso 

foi facilitado pela boa relação que tinham com o banco e pelas garantias que ofereciam 

enquanto pessoa física, para fazer jus ao financiamento. 

 Quando nós fizemos o financiamento aqui pelo BNB nós realmente tivemos um 
bom relacionamento com o banco, mas acredito que foi mais por questões 
financeiras, por uma boa carta de crédito, do que a questão de estarmos 
mudando para cá, a região sul. Bom relacionamento com o BNB” (EMP1). 

Desde meados da década de 1990, em virtude da saída de muitas indústrias, a cidade 

de Montes Claros, direcionou sua economia para o comércio e a prestação de 

serviços, no entanto, as organizações de fomento ao crédito parecem não ter 

dispensado devida atenção ao segmento de saúde. Além do mais, a cidade é servida 
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por ampla rede bancária, com bancos que se destacam no cenário nacional e global 

como Itaú, Bradesco, Santander. Além de ter na cidade, também, os mais importantes 

agentes financeiros, ainda várias cooperativas de crédito atuam no município. De 

modo peculiar, Montes Claros conta com agências do Banco do Brasil, da Caixa 

Econômica Federal e do Banco do Nordeste, e são divulgadas nessas agências as 

várias modalidades de crédito sob amparo do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE) e repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo que o Banco do 

Nordeste é, de acordo com a prefeitura, a principal instituição financeira de 

beneficiamento às atividades econômicas da região. Mesmo assim, não foi 

identificado nesse banco, qualquer linha de crédito específica ao desenvolvimento 

desse setor na cidade e região.  

Aparentemente, a ausência de redes de cooperação no segmento e a falta de 

comunicação do segmento, fragiliza sua participação em captação de recursos 

específicos e a não visibilidade expressiva dos representantes dessa classe impedem 

que recursos estratégicos sejam canalizados para ampliação e fortalecimento do 

setor.  

FAPL 7. Sobre os benefícios concedidos pelo órgão municipal para facilitar a 

implantação e ampliação desse segmento na cidade, os profissionais da saúde, foram 

unânimes em dizer que desconhecem a existência de qualquer subsídio, convênio ou 

apoio da prefeitura e de órgãos públicos para facilitar a implantação dessas 

organizações na região centro sul. Verificou-se, além, a inexistência de qualquer 

parceria ou relação de cooperação entre essas organizações públicas e privadas para 

facilitar as atividades do setor. Os demais entrevistados, inclusive aqueles das 

secretarias municipais, também não têm conhecimento de qualquer benefício 

concedido pela prefeitura para essa finalidade. Dos 16 entrevistados neste trabalho, 

nenhum deles tem conhecimento de recursos públicos destinados à ampliação do 

setor na cidade. 

“Atualmente eu não tenho nenhum conhecimento se existe ou não algum plano de 

incentivo. Mas no passado, sei que já existiu” (REP3). 

 “De forma nenhuma tivemos convênio com a prefeitura ou benefícios 
concedidos para implantação da empresa na região centro sul. Encontramos 
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sim, dificuldades em atender a complexa legislação da Vigilância Sanitária” 
(EMP1). 

Através dessa fala, mais uma vez constata-se o distanciamento entre público e 

privado na cidade. Sobremaneira, o isolamento de ambas as partes enaltece a 

importância que deve ser dada a canalização de esforços no sentido de ampliar 

parcerias dos dois os lados. Tanto empresas privadas quanto representantes públicos 

devem atuar por um grande objetivo que é o do desenvolvimento econômico da região. 

Enquanto um lado atua operacionalmente atendendo as demandas da população, o 

outro legisla, fiscaliza e orienta de forma inteligente o cumprimento das normas 

sanitárias, ambientais, diretrizes voltadas para o segmento. 

Do ponto de vista dos governantes municipais, a concessão de benefícios, nos tempos 

atuais, é um pouco complexa. Efetivamente, não há recursos disponíveis para se 

oferecer ao setor simplesmente por sua inserção em determinado espaço físico da 

cidade. No atual cenário, outras preocupações rodeiam o órgão municipal e devem 

ser sanados prioritariamente. Contudo, afirmam interesse no diálogo referente ao 

tema. 

No site da prefeitura, encontra-se a seguinte informação: “A Prefeitura de Montes 

Claros contribui com cerca de R$60 mil reais para os Hospitais Santa Casa e Haroldo 

Tourinho atenderem a comunidade nos casos de urgência e emergência”. Sendo essa 

a única fonte que disponibiliza informações sobre destinação de recursos à rede 

privada, na prefeitura municipal. O que é pouco significativo, tendo em vista o valor 

repassado e os altos custos de tratamentos médicos, incluindo-se aí os de 

emergência, o valor disponível para uma cidade do porte de Montes Claros, com mais 

de 400.000 habitantes. Nesse caso, não estão inseridos clínicas ou consultórios 

médicos e nem outras informações acerca de facilitadores para essas organizações 

na cidade. 

É sabido, portanto, que para que haja desenvolvimento econômico, social, cultural 

numa cidade, os governantes devem criar políticas públicas, incluindo aí recursos e 

esforços no sentido de propiciar aos empreendedores condições para que seus 

negócios atendam a demanda da população de maneira inteligente e sustentável. 

Para que isso aconteça, deve-se incluir o tema nos planejamentos estratégicos das 
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secretarias municipais, que integradas irão reverter esse conjunto de diretrizes e 

recursos em benefícios para a cadeia produtiva e seus cidadãos. 

Certamente, responder à pesquisa, através das entrevistas, pôde-se perceber que em 

Montes Claros há uma vocação para formação de arranjo produtivo local de saúde – 

APL, ao considerar aglomerados de empresas com a mesma finalidade econômica 

numa proximidade geográfica, tendo como referência central um player de maior 

relevância geográfica, nesse caso o Hospital Santa Casa de Montes Claros. Nesse 

caso, considerando o comportamento local dos usuários da cidade e da região e 

empreendedores que compreendem iss como o ponto central da cidade, promovendo 

diretamente o desenvolvimento local e social, conforme descrito pela literatura 

disponível sobre o tema, mais se assemelha a um cluster, de maneira sutil. 

Em outra forma, e ainda de acordo com os entrevistados, a aglomeração de empresas 

de saúde, no entorno das instituições de ensino superior, numa região 

economicamente valorizada, além de fortalecer a marca de ambas, traduz-se em 

facilitadores para uma futura organização de rede de cooperação entre empresas do 

mesmo segmento, além de fornecer recursos humanos qualificados para o cluster. 

Constata-se aí uma lacuna para que se estabeleça relações que ampliem as 

vantagens competitivas dos players inseridos no processo. 

No entanto, ainda há muito trabalho a ser desenvolvido entre os atores do segmento 

da saúde e os gestores públicos para concretizar essa proposta. Nesse delineamento, 

as discussões em torno de investimentos públicos para estudos de viabilidade na 

criação de um APL de saúde deve ser a abertura e o propósito inicial desse evento, 

já que hoje são inexistentes, seguidos de trabalhos que direcionem esses 

empreendedores a atitudes características de agentes participantes de redes de 

cooperação. Ademais, estudos que canalizem a implantação e o fortalecimento do 

arranjo serão necessários para facilitar esse processo. 

Na verdade, ao se instalar novas formas de negócio que promovam o 

desenvolvimento local e regional, a organizações devem envidar esforços no sentido 

de contribuir para que a cidade seja além de um polo economicamente desenvolvido, 

também apresente vantagens competitivas e respeite, contudo, os traços culturais, 

sociais e comunitários da sua população. Propostas, nesse sentido, foram 
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apresentadas de forma discreta pelos entrevistados, para a contribuição em tornar 

Montes Claros uma cidade inteligente e criativa. 
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5. Considerações Finais  

5.1. Resumo 

Neste trabalho discutiu-se a reconfiguração geoespacial urbana da cidade de Montes 

Claros e a formação de um arranjo produtivo local (APL), ou cluster de saúde ou 

organização espontânea. 

Essencialmente, as principais conclusões desta pesquisa consistem em responder as 

questões do Modelo Analítico da Pesquisa proposta, de acordo com os respectivos 

constructos (pág. 79) 

A partir do constructo das Políticas Públicas, identificar a existência de políticas 

públicas destinadas a implantação do APL de saúde, se houve a incidência de 

benefícios públicos municipais ou outros para facilitar implantação de empresas 

noutras regiões da cidade ou se a Prefeitura Municipal recomendou algum estudo para 

formação ou comprovação de arranjo produtivo local - APL de saúde.  

No constructo Desenvolvimento econômico, identificar a maneira como os gestores 

das organizações de saúde têm se organizado para fortalecimento e ampliação do 

setor, verificar a existência de rede de cooperação entre essas organizações e 

identificar se houve valorização imobiliária na região centro sul, com a implantação de 

organizações de saúde e facilidades na obtenção de créditos para implantação de 

organizações de saúde na região centro sul. 

No constructo Desenvolvimento cultural, verificar existência de propostas ou 

campanhas adotadas nas organizações que visem o fortalecimento cultural e o 

desenvolvimento cultural na cidade ou região, identificar fontes de informação e 

inovação para processos adotados nas organizações de saúde, e se as instituições 

de ensino da cidade ofertam recursos humanos qualificados suficiente para atender a 

todas as demandas das organizações de saúde. 

No constructo Desenvolvimento tecnológico, constatar a existência de fornecedores 

de equipamentos, suprimentos, serviços, e tecnologia atendendo plenamente às 
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demandas das organizações de saúde, sobretudo aquelas instaladas na região centro 

sul ou esses itens devem ser adquiridos nos grandes centros ou no exterior. 

No constructo Reconfiguração do espaço urbano na cidade, identificar os motivos da 

migração da prefeitura para outra área da cidade, os motivos da migração de 

empresas de saúde para outras áreas da cidade e os motivos da reconfiguração do 

espaço urbano de maneira geral. 

No constructo Sustentabilidade ambiental, identificar as providências ou políticas 

adotadas em sua organização com relação à sustentabilidade e à preservação 

ambiental. 

No constructo Desenvolvimento social, identificar as práticas adotas em sua 

organização p/ promover o desenvolvimento social na cidade. 

Para identificar o conceito de cidade inteligente e criativa, de acordo com o Modelo 

Analítico da Pesquisa, buscou-se a definição do conceito de cidade inteligente e 

criativa, as ações realizadas pela organização que o entrevistado representa para 

tornar Montes Claros uma cidade inteligente e as propostas para tornar Montes Claros 

uma cidade inteligente. 

Para constatar a formação do APL de saúde, identificar se há prática de gestão 

estratégica nessas organizações, verificar se houve valorização imobiliária nessa 

região com a implantação de empresas de saúde no entorno das faculdades, verificar 

a implantação dessas organizações de saúde na avenida José Corrêa Machado, 

próximo a instituições de ensino superior facilita contratação de mão de obra 

qualificada, verificar se facilita divulgação da marca das organizações de saúde, 

verificar a configuração de formação de APL de saúde, verificar se há facilidades na 

obtenção de crédito e, constatar a existência de subsídios públicos. 

A partir do modelo analítico proposto, obtém-se, conforme apurado na figura: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Inexistência de subsídios públicos destinados para 
essa finalidade 

• Inexistência de convênio ou apoio da prefeitura 

• Inexistência de parceria entre setor público e 
privado para facilitar as atividades do setor 

 

Evolução do APL 

saúde 

Cidade 

inteligente 

Cidade 

criativa 

Sustentabilidade ambiental 

• Coleta e gerenciamento descarte de resíduos de 
acordo com legislação ambiental vigente. Apenas 
para os que realizam procedimentos invasivos. 

Desenvolvimento social 

• Participação em campanhas de responsabilidade 
social, palestras, capacitações 

• Programa Catarata – subsídios em cirurgias 

• Posts em redes sociais sobre qualidade de vida, 
prevenção e promoção de saúde 

 

Reconfiguração do espaço urbano 

• Migração prefeitura: traçar novo eixo 
desenvolvimento, facilidade locomoção e 
estacionamento 

• Migração empresas saúde: estrangulamento região 
central, facilidade locomoção e estacionamento 
região centro sul 

• Reconfiguração urbano: condição natural 
reorganização urbana, facilidade locomoção e 
estacionamento 

 

 

Desenvolvimento tecnológico 

• Existência de fornecedores de suprimentos na 
cidade 

• Inexistência de fornecedores para máquinas e 
equipamentos 

 

Desenvolvimento econômico 

• Inexistência de rede de cooperação nas 
organizações saúde entrevistadas 

• Houve valorização imobiliária, mas área já era 
considerada nobre 

• Inexistência linhas de crédito específicas para 
implantação dessas organizações na região centro 
sul 

 
 

Desenvolvimento cultural 

• Inexistência de ações para promover desenvolvimento 
cultural na cidade 

• Fontes de informação e inovação: congressos, 
seminários, workshops científicos, palestras, 
capacitação, representantes fornecedores  

• Proximidade com instituições de ensino facilita a 
contratação de recursos humanos qualificados 

• Politização dos indivíduos via fóruns empresariais nos municípios vizinhos 

• Ampliação de parcerias entre iniciativa privada e pública 

• Promover o desenvolvimento sustentável na cidade  

• Criação região metropolitana de Montes Claros 

• Sistematização transporte público 

• Criação de cartão único de saúde sistematizado 

• Inexistência divulgação conceito cidade inteligente e criativa pelo município 

Figura 5 
Resposta ao Modelo Analítico Pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

• Inexistência de rede de cooperação entre 
organizações de saúde 

• Criação clínicas populares entorno hospitais fora 
da região central 

• Facilitou a contratação de RH qualificados 

• Favoreceu a divulgação da marca 

• Não há facilidade obtenção de crédito 
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Tendo como objetivo analisar as razões e o processo de reconfiguração geoespacial 

das instituições e empresas de saúde na cidade de Montes Claros.  

Os resultados alcançados responderam a tal objetivo, à medida que se elucidou a 

atual configuração espacial das instituições de saúde da cidade, implantadas ao longo 

da avenida José Corrêa Machado, entorno da Universidade Estadual de Montes 

Claros – UNIMONTES, ocasionadas de forma espontânea e não planejada pelos 

empreendedores. Entre os principais fatores que favoreceram a formação desse 

discreto cluster, nessa região, destaca-se o estrangulamento da região central da 

cidade de Montes Claros, o que não favorece a implantação de novos e modernos 

empreendimentos, em virtude das condições precárias na infraestrutura urbana, 

incondizentes com o fluxo de pessoas que utilizam a região central todos os dias. 

Contudo, há que se esclarecer que entre os principais conceitos de arranjo produtivo 

local, citados na literatura, e de acordo com a pesquisa, não ficou confirmado que há 

uma conformação científica e explícita desse APL na cidade. Constata-se evidências 

para vocação de um aglomerado de organizações de saúde, em determinado local, 

favorecidos por condições geográficas, infraestrutura, disponibilidade de profissionais 

e desenvolvimento local da região.  

Quanto à identificação dos elementos essenciais dessa aglomeração de empresas 

em outra centralidade, e entre os fatores que levaram essas organizações a escolher 

esse posicionamento, destacam-se principalmente a facilidade de mobilidade urbana, 

melhoria para o fluxo de pessoas que por ali circulam, comodidade para locomoção e 

especialmente vagas para estacionamento. 

Contudo, não foi constatada a existência de subsídios públicos ou estudos 

recomendados para identificar esse arranjo das organizações de saúde na região 

centro sul da cidade. De fato, os empreendedores da saúde têm utilizado suas 

próprias garantias e recursos junto às financeiras para obter recursos para essa 

finalidade. Além disso, não há constatação de atuação em redes de cooperação no 

segmento, tendo os profissionais atuado de forma isolada, com participação exclusiva 

em seu conselho de classe. 
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As organizações e os profissionais de saúde e demais entrevistados ressaltam que 

têm contribuído de forma discreta para tornar Montes Claros uma cidade inteligente e 

criativa, e, embora não tenha sido difundido esse conceito pelos governantes, 

apresentam propostas que em sua opinião vão otimizar esse processo. Entre elas a 

criação da região metropolitana de Montes Claros, a sistematização do sistema de 

transporte público, criação do cartão de saúde único sistematizado, Projeto 

Ecossistema que visa fortalecer a economia da região através da integração das 

instituições de ensino superior e parcerias empresariais, ampliação de parcerias entre 

a iniciativa pública e privada na área da saúde, divulgação de boas práticas de saúde 

com a valorização humana e estilo de vida saudável.       

5.2. Para onde vai esse cluster? 

Há uma tendência de que as organizações de saúde compreendam a importância de 

se unirem para tornarem-se mais fortes e robustas, nesse mercado globalizado. E, 

quando bem direcionadas, podem vir a promover a geração de negócios e parcerias 

no segmento, de forma que possam fundir as demandas das instituições hospitalares, 

secretarias de saúde municipais e estaduais, frente às necessidades da população, 

juntamente com o apoio de empresas de consultoria e startups. 

Para tanto, há que se considerar a necessidade de um mapeamento da cadeia 

produtiva local, com informações precisas desses agentes ativos na cidade e, a partir 

disso, propor a criação de diretrizes para funcionamento do cluster. A partir dessas 

iniciativas, poderá ser produzido um documento para reconhecer o cluster de saúde, 

com subsídios públicos e estratégia para atrair investimentos. É sabido que o 

fortalecimento de organizações em determinado local geográfico favorece não 

somente os seus resultados financeiros, mas proporciona o desenvolvimento local e 

regional, influenciando positivamente municípios vizinhos. 

Destarte, é essencial que com a evolução do cluster, obtenha-se propostas para 

desenvolvimento de tecnologias para saúde, parcerias para workshops de 

qualificação de pessoal, ações de incentivo à inovação, visto que com o uso intensivo 

das TICs pela população, para obtenção de bens e serviços, tem surgido no mercado 

nacional empresas com produtos inovadores que podem superar as empresas físicas 
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instaladas na cidade. É o caso dos seis startups do mercado que acabam de criar o 

1º Cluster de Saúde Digital do Brasil, que reúne seus serviços com o objetivo de 

atender e gerar mais valor aos grandes players do mercado, como Hospitais, 

Laboratórios, Operadoras e Seguradoras de Saúde e o setor Farmacêutico. De tasl 

modo, o grupo é composto por Carenet Longevity, MovaMais, Dr. Cuco, Medicinia, 

Cybergia e Memed e surgiu com base no atual cenário em que startups e instituições 

de saúde estão inseridas. Em um lado estão as empresas já consolidadas, com 

processos internos que dificultam algumas ações, e do outro estão as startups com 

propostas que ajudam essas empresas (REVISTA EXAME, 1-set-2016). 

Espera-se, ademais, que com a rede de cooperação criada entre empresas desse 

segmento, não seja apenas um motivo para fazer frente a um mercado cada vez mais 

competitivo, mas que também sejam elaborados projetos efetivos que incentivem 

novas conexões de negócios e parcerias, e possa criar um ambiente sustentável na 

saúde, adicionando valor aos propósitos do cluster através de práticas exitosas para 

encontrar respostas aos problemas comuns da população. Sobretudo, que venha 

atender a demanda não somente da população local, mas daquela que vem de 

cidades vizinhas em busca de tratamento de saúde e concorre pelo número de vagas 

em atendimento.  

Com a atuação estratégica dessas organizações, através de ações consistentes e 

governança eficaz, acredita-se que a economia se torne mais criativa, proporcionando 

e elevando Montes Claros à categoria de cidade inteligente, cidade criativa e atrativa, 

sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. E, sobretudo, venha a 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornando-a mais felizes. 

5.3. Recomendações para estudos futuros 

Ao realizar-se um estudo científico, o autor haverá de se perguntar e transcender a 

pergunta ao leitor, o que, como e em que nível o estudo agrega conhecimento teórico 

ou metodológico à massa crítica encontrada ou disponível na literatura. 

No caso desta dissertação, tanto o escopo conceitual e teórico quanto as concepções 

e procedimentos metodológicos se situam no plano das abordagens convencionais, 
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no contexto de uma dissertação de mestrado. Entretanto, o lócus da pesquisa, bem 

como os sujeitos e objetos podem ser considerados como específicos pelo menos 

para a lógica da cidade de Montes Claros. 

A pesquisa, ainda que de natureza qualitativa, permite ensejar proposições de 

hipóteses de trabalho que poderão contextualizar e contrastar conhecimentos a serem 

investigados no futuro. 

Concretamente, propõe-se a partir desse estudo, hipóteses, tais como: 

• H1: O estabelecimento e a consolidação de clusters urbanos requerem o 

suporte de políticas públicas específicas; 

• H2: O estabelecimento e a consolidação de clusters urbanos requerem 

estratégias e estruturas organizacionais específicas; 

• H3: O estabelecimento e a consolidação de cluster urbanos requerem objetivos 

específicos destinados à cooperação e à competição dos participantes; 

• H4: Um cluster de saúde, para se consolidar, depende de aquisição e de 

geração de tecnologias; 

• H5: O desenvolvimento social e cultural depende de políticas públicas para 

cada cluster; 

• H6: A consolidação de um cluster de saúde requer diversificadas competências 

gerenciais e tecnológicas.  

• H7: Um cluster de saúde deve contribuir, específica e marcantemente, para a 

consolidação de uma cidade inteligente e criativa. 

Deveras, a submissão de hipóteses tais como as que se propõe a contrastes haverá 

de contribuir substancialmente ao adensamento da massa crítica nesse campo do 

conhecimento. 
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5.4. Limitações do estudo 

Como limitações da pesquisa, é relevante ressaltar que os resultados são específicos 

das organizações de saúde implantadas na avenida José Corrêa Machado, município 

de Montes Claros, de acordo com a amostra selecionada para o trabalho e, assim, 

não podem ser generalizados. Apesar disso, o trabalho é muito importante e pode ser 

referência de impacto para a região. O que sugere uma ampliação da pesquisa para 

outras centralidades da cidade que recebem empresas do segmento. 

Uma outra limitação do estudo diz respeito à dificuldade na agenda de profissionais 

para responder à pesquisa, identificada tanto em órgãos públicos como associações 

de classe e profissionais na área da saúde. Mesmo adotando estratégias de aplicação 

de questionários com uso da tecnologia para facilitar esse processo, houve 

dificuldades em agendamento para realização da entrevista. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Convite para Participar em Pesquisa Acadêmica 

Finalidade: pesquisa para dissertação mestrado para fins de obtenção do título de 

Mestra em Administração 

Eu,Silvânia Soares Santos Brandão, RG M-5.775.855, CPF.: 822.855.806-97, 

residente à rua Sebastião Duarte, 500, bairro Morada do Sol, Montes Claros-MG, 

acadêmica do curso Mestrado Profissional em Administração pela Fundação 

Cultural Pedro Leopoldo, situado à av. Lincoln Diogo Viana, 830, bairro Dr. Lund, 

Pedro Leopoldo-MG, telefone (31) 3686.1461, venho convidá-lo (a) a participar da 

pesquisa por mim realizada, intitulada “Configuração geoespacial de saúde na 

cidade de Montes Claros – Minas – Gerais, formação de Arranjo Produtivo Local 

– APL ou organização casual?”.  Na pesquisa, investigo as causas que levaram 

algumas empresas de saúde e profissionais a se instalarem no entorno da 

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes e das faculdades de saúde 

privadas, nessa proximidade, na cidade de Montes Claros. 

A sua participação consiste em responder a um questionário com 30 perguntas 

abertas (anexo), em tempo máximo estimado de 20 minutos, com gravação de voz, 

único e exclusivamente para fins de pesquisa científica. 

Com esta pesquisa, espero poder contribuir com os atuais e futuros empreendimentos 

de saúde na cidade a fomentar discussões sobre arranjo produtivo local de saúde – 

APL, bem como orientar à essas organizações a adotar maior espírito de cooperação 

entre si com estratégias inteligentes, e promover maior vantagem competitiva para 

seus empreendimentos.  

A sua participação é primordial para minha pesquisa. 

Desde já, manifesto meus sinceros agradecimentos. 

Silvânia Soares Santos Brandão 

silvania.brandy@gmail.com 

(38) 9 9902.6622 / 3212.0127 



176 
 

Apêndice B – Termo de Consentimento: Coleta de Dados, para Fins 

Dissertação de Mestrado 

Eu, __________________________________________________________, RG 

_______________________________________________, endereço/empresa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

entendo os propósitos, metodologia e objetivos desta pesquisa, realizada pela 

pesquisadora Silvânia Soares Santos Brandão, RG M-5.775.855, CPF.: 822.855.806-

97, residente à rua Sebastião Duarte, 500, bairro Morada do Sol, Montes Claros-MG, 

aluna do curso Mestrado Profissional em Administração pela Fundação Cultural Pedro 

Leopoldo, situado à av. Lincoln Diogo Viana, 830, bairro Dr. Lund, Pedro Leopoldo-

MG, telefone (31) 3686.1461, declaro que aceito participar da pesquisa intitulada 

“Configuração geoespacial de saúde na cidade de Montes Claros – Minas – 

Gerais, formação de Arranjo Produtivo Local – APL ou organização 

casual?”desenvolvida e, permito que obtenha gravação de voz de minha pessoa para 

fins de pesquisa científica. Tenho conhecimento sobre a pesquisa e seus 

procedimentos metodológicos. 

 Autorizo o uso dos resultados obtidos nesta entrevista para fins de pesquisa. 

Autorizo, também, a divulgação pública dos resultados desta pesquisa, e entendo que 

os mesmos não serão usados para fins lucrativos. 

Montes Claros (MG), ______/______/______ 

 

Sujeito (a) da pesquisa (*): _____________________________________________ 

 

Promotora da pesquisa: _______________________________________________ 

(*) entrevistado  
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Apêndice C – Questionários 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica de mestrado em 

Administração. 

Todas as respostas obtidas serão gravadas avaliadas de forma individual, respeitando 

a opinião de cada entrevistado. 

Agradeço antecipadamente. 

 

Silvânia Soares Santos Brandão 

Mestranda em Administração – Fundação Pedro Leopoldo 
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Questionário A – Representante da Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Órgão  

Entrevistado:  

Cargo: Tempo no cargo: 

Departamento: 

1. A programação da mudança da sede da prefeitura da cidade para região 

próxima ao aeroporto tem alguma explicação a ver com nova configuração urbana? 

 Sim __________       Não _______ 

2. Se sim, quais os motivos dessa escolha? 

3. Existe alguma orientação da Prefeitura Municipal de Montes Claros para 

promover essa migração de empresas e órgãos para outras áreas da cidade? (ex: 

SEF, Tribunal Regional do Trabalho, RISP, SEMAD, AMANS, OAB, CREA,  ABO, para 

bairro Ibituruna, Justiça Federal para Melo, Ministério Público Federal para Todos os 

Santos, dentre outros)     Sim ________     Não _______ 

4. Se sim, quais as orientações para facilitar a migração das organizações para 

outras áreas da cidade? 

5. Quais os motivos levam as organizações a migrarem seus negócios para áreas 

que não a região do centro da cidade de Montes Claros? 

6. Você percebe a migração de organizações de saúde para regiões adjacentes 

ao centro da cidade (ex.: av. Deputado Esteves Rodrigues, av. José Corrêa 

Machado)?  Sim __________       Não _______ 

7. Se sim, quais seriam os motivos desse segmento deslocar-se em direção à 

região centro sul? 

8. Você identifica formação de Arranjo Produtivo Local de Saúde - APL, na cidade 

de Montes Claros?  Sim __________       Não _______ 
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9. Se sim, existe algum estudo recomendado pela prefeitura para comprovação 

desse APL? 

10. Quais são os benefícios oferecidos pelo órgão municipal para facilitar a 

implantação e ampliação desse segmento na cidade? 

11. É do interesse da prefeitura subsidiar investimentos públicos para beneficiar a 

implantação e desenvolvimento de APL’s de saúde na cidade, caso ainda não seja 

comprovado a sua existência?  

 Sim __________       Não _______ 

12. Existe algum convênio entre essas organizações privadas e a prefeitura para 

facilitar o desenvolvimento destas? Se sim, quais são? 

13. A Prefeitura Municipal de Montes Claros, em sua atual gestão (2017) tem a 

propostas para adequar-se e preparar-se para tonar uma cidade inteligente?  

 Sim __________       Não _______ 

14. Se sim, quais são as providências, encaminhamentos ou projetos existentes 

nesse sentido? 
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Questionário B – Representantes de classe 

Entidade/órgão:  

Entrevistado:  

Cargo: Tempo no cargo: 

Área de atuação 

(    ) local   (    ) regional   (   ) nacional   (    ) externo 

Mercado de atuação da empresa 

(   ) ACI    (   ) CDL   (   ) CRM   (   ) CREFITO   (   ) _________________ 

1. Você tem conhecimento se a programação da mudança da sede da prefeitura 

da cidade para região próxima ao aeroporto tem alguma algo a ver com nova 

configuração urbana acontecendo na cidade de Montes Claros? 

 Sim __________       Não _______ 

2. Se sim, quais seriam os motivos dessa mudança? 

3. Quais os motivos levam as organizações a migrarem seus negócios para áreas 

que não a região do centro da cidade de Montes Claros? (Ex.: órgãos públicos, 

organizações de classe e organizações privadas como SEF, Tribunal Regional do 

Trabalho, RISP, SEMAD, AMANS, OAB, CREA, ABO, para bairro Ibituruna, Justiça 

Federal para Melo, Ministério Público Federal para Todos os Santos, dentre outros) 

4. Há incentivos ou subsídios públicos para facilitar a migração das organizações 

para outras áreas da cidade? Quais seriam eles? 

5. Você percebe a migração de organizações de saúde para regiões adjacentes 

ao centro da cidade? Sim __________       Não _______ 

6. Se sim, quais seriam os motivos desse segmento deslocar-se em direção à 

região centro sul. Ex.: Melo, Todos os Santos, Ibituruna, Funcionários, Santo 

Expedito? 
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7. Você identifica formação ou existência de Arranjo Produtivo Local de Saúde - 

APL, na cidade de Montes Claros? Sim __________       Não _______ 

8. Se sim, existe algum estudo recomendado pelas organizações desse segmento 

para comprovação desse APL? 

9. Você tem conhecimento de investimentos públicos oferecidos pelo órgão 

municipal para facilitar a implantação e ampliação desse segmento na cidade? 

 Sim __________       Não _______ 

10. Você percebe a existência de estrutura adequada de fornecedores de 

suprimentos e tecnologia para área da saúde na cidade de Montes Claros? Se não o 

que falta?   

11. A entidade ou associação que representa, tem projetos ou propostas para 

adequar e preparar Montes Claros para tornar-se uma cidade inteligente?  

 Sim __________       Não _______ 

12. Se sim, quais são as providências, encaminhamentos ou projetos existentes 

nesse sentido? 
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Questionário C – Imobiliárias / Construtoras 

Empresa  

Entrevistado:  

Cargo: Tempo no cargo: 

Tempo de atuação da empresa em Montes Claros 

(    ) 1 a 5 anos   (   ) 6 a 10 anos   (   ) 11 a 15 anos   (   ) acima de 15 anos 

Faturamento anual aproximado da organização 

(   ) até R$ 360.000,00  (   ) até R$ 3.600.000,00   (   ) acima de R$ 3.600.000,00 

Número de funcionários 

(    ) até 19    (    ) de 20 a 49   (   ) de 50 a 99   (   ) de 100 a 150   (   ) acima de 150 

Mercado de atuação da empresa 

(   ) local    (   ) regional   (   ) nacional   (   ) externo 

1. Você tem conhecimento se a programação da mudança da sede da prefeitura 

da cidade para região próxima ao aeroporto tem alguma algo a ver com nova 

configuração urbana acontecendo na cidade de Montes Claros? Sim __________       

Não _______ 

2. Se sim, quais seriam os motivos dessa mudança? 

3. Quais os motivos levam as organizações a migrarem seus negócios para áreas 

que não a região do centro da cidade de Montes Claros? (Ex.: órgãos públicos, 

organizações de classe e organizações privadas como SEF, Tribunal Regional do 

Trabalho, RISP, SEMAD, AMANS, OAB, CREA, ABO, para bairro Ibituruna, Justiça 

Federal para Melo, Ministério Público Federal para Todos os Santos, dentre outros) 
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4. Há incentivos ou subsídios públicos para facilitar a migração das organizações 

para outras áreas da cidade? Quais seriam eles? 

5. Você percebe a migração de organizações de saúde para regiões adjacentes 

ao centro da cidade? Sim __________       Não _______ 

6. Se sim, quais seriam os motivos desse segmento deslocar-se em direção à 

região centro sul. Ex.: Melo, Todos os Santos, Ibituruna, Funcionários, Santo 

Expedito? 

7. A localização de empresas de saúde, próximo às faculdades privadas e 

universidade, promovem a valorização imobiliária da região onde estão inseridos ou 

essas empresas buscaram se instalar em áreas que já possuíam significativa 

valorização imobiliária?  Sim _______ Não ____________ 

8. Você identifica formação ou existência de Arranjo Produtivo Local de Saúde - 

APL, na cidade de Montes Claros? Sim __________       Não _______ 

9. Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve a evolução do número de imóveis disponibilizados para esse segmento? 

10. Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve aumento no tempo médio de espera para venda de imóveis? 

11.  Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve valorização dos terrenos? 

12. Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve aumento ou diminuição da valorização dos terrenos em relação a outras regiões 

da cidade? 

13. Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve aumento no valor do IPTU, pela prefeitura? 

14. Com a implantação de novas organizações de saúde na região centro sul, 

houve melhoria na prestação dos serviços urbanos, como limpeza e coleta de lixo? 
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15. A organização que representa, tem projetos ou propostas para adequar e 

preparar Montes Claros para tornar-se uma cidade inteligente? Sim ________   Não 

_______ 

16. Você como membro de uma imobiliária de porte importante, pode descrever no 

contexto de Montes Claros o que seria uma cidade inteligente? 

17. Já foi feito para as organizações desse segmento, algum evento esclarecendo 

o que é cidade inteligente e cidade criativa? 

18. Se sim, quais são as providências, encaminhamentos ou projetos existentes na 

evolução para cidade inteligente e cidade criativa? 
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Questionário D – Empresários / Profissionais da saúde / Representantes da 

saúde 

Empresa  

Entrevistado:  

Cargo: Tempo no cargo: 

Tempo de atuação da empresa em Montes Claros 

(    ) 1 a 5 anos   (   ) 6 a 10 anos   (   ) 11 a 15 anos   (   ) acima de 15 anos 

Setor de atuação 

(    ) Hospital   (    ) Clínica médica   (   ) Consultório    (    ) Comércio de produtos de 

saúde    (   ) ___________________ 

Faturamento anual aproximado da organização 

(   ) até R$ 360.000,00  (   ) até R$ 3.600.000,00   (   ) acima de R$ 3.600.000,00 

Número de funcionários 

(    ) até 19    (    ) de 20 a 49   (   ) de 50 a 99   (   ) de 100 a 150   (   ) acima de 150 

Mercado de atuação da empresa 

(   ) local    (   ) regional   (   ) nacional   (   ) externo 

Nível de escolaridade mão de obra 

(   ) fundamental  (   ) ensino médio   (   ) superior   (   ) pós graduado  (   ) _________ 

 

1. Você pode descrever no contexto de Montes Claros, o que seria uma cidade 

inteligente? 

2. Você sabe descrever se a cidade está preparada para evolução de cidade 

inteligente e cidade criativa? 
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3. Você tem conhecimento se a Prefeitura Municipal de Montes Claros, em sua 

atual gestão (2017) tem a proposta de adequar-se e preparar para tonar uma cidade 

inteligente?    Sim __________       Não _______ 

4. Se sim, você tem conhecimento de quais são as providências, 

encaminhamentos ou projetos existentes na evolução para cidade inteligente e cidade 

criativa? 

5. Você tem conhecimento se já foi promovido pelas autoridades municipais de 

Montes Claros, algum evento esclarecendo o conceito de cidade inteligente e cidade 

criativa? 

6. Você tem conhecimento se existe alguma orientação da Prefeitura Municipal 

de Montes Claros para promover a migração de empresas da saúde para outras áreas 

da cidade, como para a região centro sul? Sim __________       Não _______ 

7. Esta possível reconfiguração espacial identificada na cidade, com a migração 

de empresas de saúde para regiões adjacentes ao centro da cidade, foi planejada 

para enquadrar-se em padrões de cidades inteligentes? Sim _______       Não 

_______ 

8. A implantação ou a mudança de consultórios médicos, clínicas de saúde e até 

hospitais para o entorno das instituições de ensino superior tem a ver com formação 

de APL de saúde, em sua opinião?  Sim _________       Não _______ 

9. Se a sua resposta for negativa, em sua opinião, qual foi o real motivo da 

proximidade dessas organizações no entorno das instituições de ensino superior de 

saúde? 

10. Você tem conhecimento se existe algum estudo recomendado pela prefeitura 

ou pela iniciativa privada para comprovação de APL de Saúde na cidade de Montes 

Claros? 

11. Existe algum convênio entre essas organizações de saúde, privadas e, a 

prefeitura para facilitar o desenvolvimento destas? Se sim, quais são? 
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12. Como os gestores das organizações de saúde, os profissionais autônomos 

desse segmento têm se organizado para fortalecimento e ampliação do setor? 

13. Existe disponibilidade, facilidade na obtenção de crédito e bom relacionamento 

com as instituições financeiras que favoreçam a migração para região centro sul?   Sim 

________   Não _______ 

14. A sua organização adota formas de gestão estratégicas como: cooperação em 

redes de empresas, políticas de governança e de sustentabilidade, e parcerias com 

fornecedores, que favoreçam a migração para região centro sul?  Sim ____ Não __ 

15. A sua organização adota formas de gestão de pessoas como: trabalho em 

equipe, administração participativa, desenvolvimento de competências, remuneração 

com base em resultados e retenção de talentos, tendo como foco prestação de 

serviços para região centro sul? 

16. A localização de empresas de saúde, próximo às faculdades privadas e 

universidade facilitam a contratação de mão de obra qualificada? Sim ______ Não 

_________ 

17. A localização de empresas de saúde, próximo às faculdades privadas e 

universidade facilitam a divulgação da marca e prestação de serviços desses 

profissionais da saúde?  Sim _______ Não ____________ 

18. A localização de empresas de saúde, próximo às faculdades privadas e 

universidade, promovem a valorização imobiliária da região onde estão inseridos ou 

essas empresas buscaram se instalar em áreas que já possuíam significativa 

valorização imobiliária?  Sim _______ Não ____________ 

19. As instituições de ensino da cidade ofertam recursos humanos qualificados 

suficiente para atender a todas as demandas das organizações de saúde?  Sim 

__________       Não _______ 

20. Existem fornecedores de equipamentos, suprimentos, serviços, e tecnologia 

atendendo plenamente às demandas das organizações de saúde, sobretudo aquelas 

instaladas na região centro sul? Sim __________       Não _______ 
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21. Para uma organização de saúde, é fácil adquirir suprimentos para esse 

segmento na cidade, ou na maioria das vezes deve-se adquirir nos grandes centros 

ou no exterior? 

22. As rotas logísticas (rodoviárias, ferroviárias e aeroportos) satisfazem a 

necessidade da empresa, onde ela está situada e ao aumento do número de clientes? 

23. Quais as fontes de informação e inovação para processos adotados em sua 

empresa? (feiras, congressos, seminários, workshops, palestras, encontros, 

capacitações, consultorias, representantes de fornecedores, outros) 

24. Em termos de sustentabilidade ambiental, quais são as providências ou 

políticas adotadas em sua organização para preservação ambiental e tratamento de 

resíduos gerados na região centro sul? 

25. A sua empresa possui certificação de qualidade? Qual? 

26. Quais as práticas adotas em sua organização p/ promover o desenvolvimento 

social na cidade? 

27. A sua empresa, você profissional autônomo, tem participado de alguma 

proposta ou campanha que vise o fortalecimento cultural e o desenvolvimento cultural 

na cidade ou região? De que forma?  

28. Até que ponto sua organização sua organização tem contribuído para 

transformar Montes Claros em uma cidade inteligente e criativa? 

29. O que a sua organização pode fazer para evolução de Montes Claros à 

categoria de cidade inteligente e cidade criativa? 

30. Você percebe a oferta de serviços de salas office, hotéis office, ampliação do 

serviço de internet, Wifi livre na região centro sul?  
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Apêndice D – Cronograma Entrevistas 

Entrevistado 13 a 15/12 18 a 22/12 26 a 28/12 

Secretaria Municipal 

Desenvolvimento Econômico 

e Turismo 

 X  

Secretaria Municipal 

Finanças 

 X  

Secretaria Municipal de 

Saúde 

  X 

MC TRANS   X 

Representante ACI X   

Representante CDL X   

Representante SEBRAE X   

Representante CRM X   

Representante classe 

CODEMC 

X   

Clínica Dermalaser   X 

Instituto de Oftalmologia   X 

Drª. Cristiane Mª Mendes 

Ferreira 

 X  

Dr. Carlos Rafael Lima 

Monção 

 X  

Imobiliária Jair Amintas  X  
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