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RESUMO 
 

 

PINTO, Daniel Otávio Alves. A construção da ferrovia norte-sul e os potenciais 
impactos socioeconômicos: percepções de agentes econômicos do município de 
Santa Helena de Goiás. 2013. 120p. Dissertação de Mestrado - Faculdades 
Integradas de Pedro Leopoldo - Minas Gerais. 
 

 
O presente trabalho analisa a percepção de agentes econômicos acerca de 
impactos potenciais de um grande projeto de infraestrutura – Ferrovia Norte-Sul -  no 
município de Santa Helena de Goiás, que faz parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento. Utilizou-se como marco de referência teorias de desenvolvimento, com 
ênfase no papel desempenhado pelas exportações, possibilitadas pela melhoria do 
escoamento da produção em face de quebra de barreiras naturais. Foram utilizadas  
abordagens qualitativa e quantitativa, sendo que os questionários envolveram 
questões referentes ao mercado de trabalho,  ambiente dos negócios, pressão na 
infraestrutura, arrecadação fiscal e implicações sociais. Foram empregados métodos 
de estatística descritiva e análise de cluster. As principais conclusões que emergiram 
do trabalho foi um expressivo impacto no mercado de trabalho, com aumento da 
demanda por mão de obra e elevação dos salários. Estes impactos, segundo os 
entrevistados, têm claros efeitos na renda familiar e no poder de compra dos 
moradores do município, que favorecerem a expansão de vários serviços e ensejam 
maior procura por moradia. Como seria de esperar nestes casos, houve uma 
inflação no valor dos aluguéis, que se de um lado, compromete parte da renda dos 
trabalhadores, por outro pode gerar indução para o setor de construção civil, com 
novos impactos na geração de emprego e renda. Há evidências de que não obstante 
o aumento de arrecadação fiscal, o setor público não consegue suprir às demandas 
da sociedade: seja para educar ou inibir a violência, seja para construir um ambiente 
favorável aos negócios, mediante o treinamento ou qualificação da mão-de-obra. 
Maior atuação da setor público se faz necessária, pois os vários segmentos da 
sociedade acreditam que a construção da Ferrovia, se complementada por novos 
investimentos em ramal interligando a cidade à ferrovia e na plataforma multimodal, 
irão atrair novas empresas para explorar as potenciais da região. Neste aspecto, em 
consonância com o referencial teórico apresentado, pondera-se que a Ferrovia Norte 
Sul constitui um bom ponto de partida para integrar a região aos mercados regionais 
e externos, cujos resultados poderão ser taxas mais altas de crescimento do PIB 
local. 
 
 
 
Palavras-chave: Ferrovia, Socioeconômico, Desenvolvimento, Agentes e Município.



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
PINTO, Otávio Daniel Alves. The construction of the railroad north-south and the 
potential socioeconomic impacts: perceptions of economic agents in the 
municipality of Santa Helena de Goiás 2013. 120p. Master's Dissertation - Integrated 
Faculties of Pedro Leopoldo - Minas Gerais. 
 
 
 
The present work examines the perception of economic agents about the potential 
impacts of a large infrastructure project-North-South railway-in Santa Helena de 
Goiás, which is part of the Growth  Acceleration Program. It was used as benchmark 
theories of development, with emphasis on the role played by exports, made possible 
by improved production flow in the face of breaking natural barriers. Was used 
qualitative and quantitative approaches, and the questionnaires included questions 
relating to the labor market, the business environment, pressure on infrastructure, tax 
revenues and social implications. Methods were used of descriptive statistics and 
cluster analysis. The main conclusions that emerged from the study were a 
significant impact on the labor market, with increased demand for labor and higher 
wages. These impacts, according to the interviewees, have clear effects on 
household income and purchasing power of the residents of the municipality, which 
favor the expansion of various services and to be greater demand for housing. As 
expected in these cases, there was inflation in market rents, which on one hand, 
undertakes part of the income of workers, on the other hand it can generate induction 
for the construction industry, with new impacts on generating employment and 
income. There is evidence that despite the increase in tax revenues, the public sector 
cannot meet the demands of society: whether to educate or inhibit violence is to build 
a favorable business environment, through training or qualification of the labor-works. 
As expected in these cases, there was inflation in market rents, which on one hand, 
undertakes part of the income of workers, on the other hand can generate induction 
for the construction industry, with new impacts on generating employment and 
income. In this respect, in line with the theoretical framework presented, considering 
that the North-South Railroad is a good starting point for integrating the region into 
the regional and external markets, the results of which may be higher rates of local 
GDP growth. 
 
 
Keywords: Railroad, Socioeconomic, Development, and County Agents. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Apresentação 

 

Qualquer sociedade minimamente organizada almeja alcançar níveis mais elevados 

de desenvolvimento, de forma que sua população tenha acesso à adequada 

alimentação, moradia, serviços de saúde, educação de qualidade, cultura, lazer e 

trabalho fisicamente menos penoso, de alta produtividade e com remuneração 

compatível aos de uma economia de bem estar. A variável chave das 

transformações das sociedades continua sendo a renda, que é o mecanismo que 

permite retirar grandes contingentes de pessoas da pobreza e do trabalho físico 

árduo, gerar excedentes que podem ser canalizados para melhorar a saúde, 

educação e tornar as pessoas mais capacitadas, produtivas e criativas. 

 

O crescimento é resultado de acumulação de capital físico, humano e do progresso 

técnico, sendo determinantes os aspectos da geografia, o comércio e instituições 

(Rodrik, 2003). A geografia tem um óbvio papel, pois a dotação de recursos naturais, 

o clima e as facilidades de integração aos mercados abrem oportunidades de 

expansão da renda. Similarmente, o acesso aos mercados dinâmicos exerce 

influência no padrão de crescimento e, dependendo da maneira como se dá a 

integração, pode gerar benefícios dinâmicos, provenientes de fluxos de capital, 

novas formas de administração e tecnologias. Assim sendo, o  desenvolvimento 

socioeconômico de uma região  demanda investimentos, sejam  públicos ou 

privados  em infraestrutura ou na área social. 

 

Como exemplo de uma política pública voltada para induzir o processo de 

desenvolvimento, que é exatamente o objeto do presente estudo, tem-se a 

construção e implantação da Ferrovia Norte-Sul (FNS), interligando o país de Norte 

a Sul. A Ferrovia possui seu início no Porto de Itaqui no Maranhão, passando pelos 

estados do Tocantins, Goiás, indo até o município de Panorama no Estado de São 

Paulo.  
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Dentre os aspectos positivos da implantação da Ferrovia Norte-Sul, pode-se 

destacar, em princípio, conforme a literatura especializada, a redução em cerca de 

30% no custo do escoamento da produção agropecuária e de outras riquezas do 

país, bem como o aumento da competitividade do Brasil, frente ao mercado 

internacional. 

 

Neste sentido, este trabalho avalia o potencial impacto socioeconômico da 

construção da Ferrovia Norte-Sul no município de Santa Helena de Goiás, conforme 

as percepções de agentes econômicos locais. É válido lembrar que, no município 

em estudo, as obras da FNS encontram-se em andamento, e em decorrência disso, 

será utilizada em todo o trabalho a expressão “construção”. 

 

Observa-se que no município de Santa Helena de Goiás, o mercado de trabalho  

está aquecido desde 2007. Em alguns casos, há vagas de emprego, mas não há 

candidatos para preenchê-las, e isso acredita-se que não é só devido à falta de 

qualificação, mas, também, à pouca oferta de trabalhadores.  

 

O aquecimento da economia local, bem como o aumento da quantidade de vagas 

estão diretamente ligados à construção da FNS no município. Neste estudo de forma 

mais compreensiva analisar-se-á o impacto da sua construção na economia local. 

 

Algumas dimensões merecem atenção especial no estudo. A construção da FNS já 

exerce fortes impactos no mercado de trabalho e provoca uma migração de pessoas 

de outras regiões do estado e do país para o município Santelenense, em 

decorrência do aumento da demanda por mão de obra, oferta de empregos e 

elevação dos salários. Em decorrência, há uma elevação do poder de compra dos 

moradores e da demanda por vários produtos e serviços, incrementando o comércio 

local. 

 

Nem sempre os resultados são positivos para a sociedade no curto prazo. Embora, 

possa ocorrer aumento das receitas municipais, estas podem não ser suficientes 

para atender as novas demandas por serviços públicos, o que pode ensejar 

aumento dos problemas sociais, da marginalidade e da violência urbana.  É 
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provável, também, que a atração de pessoas provoque aumento na procura por 

moradia, que inflaciona o valor dos aluguéis.  

 

Outra questão importante refere-se às implicações de médio e longo prazo na 

trajetória de crescimento da economia. Com aprimoramento da infraestrutura, 

especialmente do modal ferroviário, pode haver indução para a expansão das 

atividades existentes e atração de novas empresas para explorar as potenciais 

demandas, cujos resultados são taxas mais altas de crescimento do PIB local. 

 

Destarte, a questão norteadora deste trabalho pode ser assim colocada: Na 

percepção dos agentes econômicos locais, quais são os potenciais impactos 

socioeconômicos decorrentes da construção da Ferrovia Norte-Sul no município de 

Santa Helena de Goiás? 

 

Como a Ferrovia encontra-se em construção, seus impactos ainda não se 

materializaram de forma plena. Por isto, não será possível quantifica-los neste 

momento. Nosso estudo fará uma avaliação da percepção dos impactos potenciais 

com base na percepção e análises dos representantes da comunidade local. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

  

 A pesquisa proposta tem como objetivo geral, analisar as percepções de agentes 

econômicos locais quanto aos potenciais impactos socioeconômicos provocados 

pela construção da Ferrovia Norte-Sul no município de Santa Helena de Goiás.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Constituem-se objetivos específicos a identificação e análise das percepções de 

agentes econômicos locais, acerca da Ferrovia Norte-Sul nas seguintes dimensões: 
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Impactos no Mercado de Trabalho; na Infraestrutura Social; na Arrecadação Fiscal e 

Investimento Público; e nos Negócios em seu conjunto. 

 

1.3. Justificativa e estrutura da dissertação 

 

Segundo Relatório da Comissão de Crescimento do Banco Mundial (2008), em 

todas as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento há uma característica 

marcante: um governo competente, confiável e comprometido. O estudo sustenta 

ainda que o compromisso com o desenvolvimento exige paciência, racionalidade e 

um longo horizonte de planejamento.  

 

Segundo este estudo integrar-se aos mercados nacional e internacional seria única 

estratégia mais adequada para o crescimento de uma região deprimida ou atrasada. 

Nesta perspectiva, o investimento da FNS é um importante instrumento a estimular e 

a induzir uma nova dinâmica econômica regional. Na sequência uma vez dada sua 

arrancada, a força motora do crescimento deve ser continuada pela ação conjunta 

da iniciativa privada e de outros agentes.  

 

Neste sentido, vale destacar o papel significativo das indústrias e outras empresas 

situadas no município de Santa Helena de Goiás no seu novo ciclo de 

desenvolvimento. Caberá aos vários agentes empresários, governos local, estadual, 

e federal o desafio de levar a frente uma estratégia de investimentos que possibilite 

mobilizar os recursos e gerar um processo virtuoso de crescimento continuado. 

 

Neste estudo serão mapeadas as preocupações dos agentes econômicos locais, 

que podem ser interpretadas como um primeiro esforço para nortear uma estratégia 

de desenvolvimento realista que deve levar em conta as potencialidades regionais, 

sem ignorar os problemas e as eventuais limitações para o aproveitamento dessas 

potencialidades.  

 

 

Por uma ótica macroeconômica o presente trabalho justifica-se, também, por tratar-

se de uma avaliação de impactos de grandes projetos de infraestrutura no 
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desenvolvimento regional. Como o país é muito carente em infraestrutura e logística, 

certamente serão implantadas várias grandes obras, de tal forma que o presente 

trabalho ao levantar questões/problemas pode auxiliar o poder público na 

implantação de políticas capazes de atenuar os impactos negativos provocados por 

um projeto de grande porte e dinamizar seus aspectos positivos.  

 

A dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo esta breve introdução. No 

segundo será apresentado o referencial teórico, enfocando especialmente o papel 

desempenhado pela infraestrutura na pela quebra de barreiras naturais que inibem o 

desenvolvimento. O capítulo terceiro descreve as principais características do 

município de Santa Helena de Goiás, detalhando ainda aspectos relevantes da 

construção da FNS. O quarto capítulo será dedicado à metodologia, discutindo-se as 

características da pesquisa e os procedimentos metodológicos adotados na 

dissertação. No capítulo cinco são apresentados e discutidos os potenciais impactos 

socioeconômicos, segundo a percepção dos agentes econômicos locais, obtidos 

através de pesquisas qualitativas e quantitativas. E, finalmente, o sexto capítulo 

apresenta as considerações finais. 
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2. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

2.1. Desenvolvimento econômico e social 

 

2.1.1. O desenvolvimento econômico e as disparidades regionais 

 

Segundo a literatura, não existe uma definição totalmente aceita de 

desenvolvimento. Inclusive, é importante destacar, a diferenciação entre crescimento 

e desenvolvimento econômico. Souza (2011, p. 5), apresenta uma diferenciação 

entre crescimento e desenvolvimento econômico: 

 

Uma primeira corrente de economistas, de inspiração mais teórica, 
considera crescimento como sinônimo de desenvolvimento. Já uma 
segunda corrente, voltada para a realidade empírica, entende que o 
crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é 
condição suficiente.  

 

O crescimento econômico é sempre importante na consideração do 

desenvolvimento, mas não é fator suficiente para garantir o desenvolvimento de uma 

região, no sentido econômico e social. 

 

Locatelli (1978, p. 11) ressalta os aspectos importantes do comércio entre regiões 

para dar sustentação a um processo de crescimento sustentado:  

 
O comércio internacional tem ocupado um importante papel na explicação 
do desenvolvimento histórico das nações e, já no século XVIII, Adam Smith 
apontava duas vantagens da abertura da economia: de um lado, permite 
desfazer da produção excedente que não possui demanda interna, e 
receber produtos para os quais existem demanda interna, satisfazendo os 
gostos da população e aumentando seu bem-estar. De outro lado, o acesso 
a um mercado mais amplo possibilita melhor divisão do trabalho 
aumentando o nível geral da produtividade dentro do país.  

 

A existência ou criação da demanda é fator fundamental para pavimentar o 

crescimento econômico de uma região, auxiliando o desenvolvimento econômico, 

que é um processo mais profundo, que envolve não apenas alguns setores e a mão 

de obra que lhes é vinculada, mas também, pelo poder que eles exercem sobre o 

conjunto da economia.  
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Em termos conceituais, Souza (2011, p. 5), salienta que “... para os economistas que 

associam crescimento com desenvolvimento, um país é subdesenvolvido porque 

cresce menos do que os desenvolvidos”.  

 

O autor destaca, ainda, os aspectos perversos da ociosidade dos fatores de 

produção (terra, mão de obra e capital), ressaltando que se o país não utiliza 

integralmente os fatores de produção disponíveis, a economia cresce abaixo de 

suas possibilidades, isto é, de seu produto potencial.  

 

Já em relação às disparidades regionais, estas continuam a ser uma das maiores 

preocupações do poder público, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. O 

tema tem merecido, também, ampla análise por parte dos pesquisadores. 

Domingues e Ruiz (2006), por exemplo chamam atenção para a ligação entre a 

distribuição da atividade econômica no território e o desenvolvimento social. Estes 

autores consideram que os fatores relacionados às especificidades e as formas de 

organização da atividade econômica no território constituem um gargalo fundamental 

à redução das desigualdades e ao aumento do bem-estar social. 

 

É o que afirma, também, Diniz (2001, p. 2): 

 
Passada a turbulência das duas guerras mundiais, a instabilidade e crises 
entre elas e, pressionados pela opção socialista, a questão do 
desenvolvimento econômico tornou-se tema central na agenda dos 
governos e das instituições de coordenação econômica e política do mundo 
ocidental ou capitalista... Além do desenvolvimento econômico em geral e 
da reconstrução europeia e japonesa, ganhou destaque a desigualdade 
entre e dentro dos países. 
 

 

Nem só as desigualdades dentro do país são debatidas  no  cenário global atual, 

mas as disparidades internacionais constituem o foco das discussões entre os 

líderes governamentais nos “Encontros de Cúpula”. 

 

Sendo assim as políticas públicas de um estado ou nação devem ser orientadas 

para mitigar as forças que, naturalmente, promovem a concentração dos recursos 

em determinadas regiões. 
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A este respeito, Dominguez e Ruiz salientam que (2006, p. 44): 

 
... no caso da política regional, esta deve estar voltada para o 
desenvolvimento menos desigual do território nacional e deve privilegiar 
regiões excluídas das vantagens de retornos crescentes espaciais, ou seja, 
as regiões periféricas. 

 

Já Cano (1977), citado por Diniz (1995, p. 6), afirma que no Brasil, a partir das 

décadas de 40 e 50, começou ocorrer uma desconcentração geográfica da 

produção, iniciando com o movimento da fronteira agropecuária no sentido do sul do 

país e, mais recentemente, em direção ao Centro-Oeste, Norte e ao cerrado 

nordestino. O autor destaca, ainda, que a partir de 70 começou a ser caracterizado 

um novo movimento de desconcentração industrial do Estado de São Paulo, e que 

seus efeitos se espalham aos serviços e comércio, promovendo também o 

crescimento desses importantes setores que são geradores de emprego e renda, e 

contribui para melhor distribuição da renda em termos regionais. 

 

Domingues e Ruiz (2006) afirmam que a ausência da atividade industrial em uma 

determinada região pode representar um obstáculo ao desenvolvimento local, daí o 

interesse das políticas públicas no estímulo à descentralização desses  

investimentos, quer públicos ou privados.  

 

Locatelli e Andrade (2010) sustentam que desigualdades entre regiões podem e 

devem ser diminuídas e atenuadas pela ação do poder público, mediante planos e 

políticas bem concebidos e bem implementados, E, segundo eles, isto é 

particularmente válido no âmbito de um país de grande dimensão territorial, social e 

economicamente desigual como o Brasil, onde convivem estados/regiões com 

condições climáticas e dotação de recursos naturais distintas, com uma geografia 

que exige a construção de uma infraestrutura que interligue as economias e retire 

determinadas áreas da situação de isolamento dos mercados dinâmicos. Neste 

contexto, as forças do mercado funcionando livre e isoladamente reforçam as 

desigualdades, excluem regiões e condenam à marginalidade segmentos 

expressivos da população. 

 

Como as regiões mais atrasadas possuem um mercado de pequenas dimensões, a 

divisão do trabalho é limitada por esta especificidade. Privadas de especializarem-se 
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naquilo que podem produzir melhor, elas têm pouco espaço para sustentar o 

crescimento por muito tempo. Integrar-se aos mercados nacional e internacional é a 

única estratégia para o crescimento de uma região deprimida/atrasada e isto torna o 

governo especialmente responsável pela superação dos problemas (Locatelli e 

Andrade, 2010, p. 3). 

 

Entretanto, a política de gastos do governo brasileiro nem sempre critérios 

distributivos, haja vista que os investimentos ainda são muito concentrados na 

região Sudeste, que é  a mais desenvolvida do país, conforme pode ser visualizado 

na Tabela 1.  

 

TABELA 1 – Investimentos por regiões em Infraestrutura: Brasil, 2007-2010 
(em R$ milhões) 

Região Logística Energética Total 

Norte 6,3 32,7 39 

Nordeste 7,4 29,3 36,7 

Sudeste 7,9 80,8 88,7 

Sul 4,5 18,7 23,2 

Centro-Oeste 3,8 11,6 15,4 

Nacional 28,4 101,7 130,1 

Total  58,3 274,8 333,1 

Fonte: Vieira et al, 2010. 

 

Verifica-se na Tabela 1, que mesmo sendo que a Região Sudeste  a mais populosa 

do país, as previsões de investimentos nesta região são bastantes altas em relação 

às outras. Cabe ao poder público, rever seus critérios de investimentos, para que a 

desigualdade histórica existente não se perpetue. 

 

Alguns autores, como se viu, frisam que principalmente o poder público deve 

executar os investimentos em infraestrutura, nas áreas ou localidades que carecem       

de  ações que promovam o desenvolvimento econômico. Essas ações/investimentos 
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reduziriam os gargalos da infraestrutura elevando a eficiência  de empresas que 

atuam nessas localidades.   

 

Outros autores dão ênfase ao desenvolvimento regional endógeno, que é aquele 

que acontece internamente de maneira sustentável em uma determinada região. É 

justamente o que afirma Souza Filho (s. a., p. 1): 

 

Neste caminho, a contribuição da teoria endogenista foi identificar que 
fatores de produção atualmente decisivos, como o capital social, o capital 
humano, o conhecimento, a pesquisa e desenvolvimento, a informação e as 
instituições, eram determinados dentro da região e não de forma exógena, 
como até então era entendido. Por conseguinte, logo concluiu-se que a 
região dotada destes fatores ou estrategicamente direcionada para 
desenvolvê-los internamente teria as melhores condições de atingir um 
desenvolvimento acelerado e equilibrado.  

 

Muito embora os fatores endógenos constituam elementos importantes para explicar 

o crescimento sustentado, teóricos do desenvolvimento como Rostow (1963), em 

sua teoria do “take off”, sustenta que o crescimento deve ser proveniente de uma 

indústria ou de um conjunto de indústrias, cujos efeitos irradiam para a economia 

como um todo. 

 

Destaca-se neste aspecto a chamada “Staple Theory”, que é utilizada em estudo 

desenvolvido por Locatelli (1978, p. 17): 

 

O Termo Staple refere-se ao mais importante bem produzido na região, 
comumente descrito como “produtos da indústria extrativa”. No conceito de 
North, não há necessidade de serem bens de indústria extrativas, de forma 
que ele usa o termo de “bens exportáveis”. 

 

O termo Staple é utilizado não de maneira geral, mas principalmente em economias 

regionais especiais, como acontece no Canadá, cujo desenvolvimento foi induzido 

pelas exportações  de produtos primários.  

 

Ao comentar sobre crescimento e desenvolvimento econômico, produtos e 

exportação, Locatelli (1978, p. 18), enfatiza que: “.... a exportação ocupa vital 

importância no ciclo econômico regional, uma vez que ela atua como canalizadora 

de fluxo de renda para a região”. 
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A abordagem da “Staple Theory”  parece ser adequada para a análise das 

mudanças econômicas, haja vista que as exportações de grãos, tanto para o 

mercado doméstico, bem como para o mercado internacional, constituem a principal 

atividade econômica.  

 

Deve-se lembrar, contudo, que um impulso externo é importante, mas a região deve 

se preparar para absorver seus impactos positivos e dar sustentação a este 

crescimento. Até então a economia de Santa Helena de Goiás já experimentou 

alguns pequenos “ciclos econômicos”, como aqueles decorrentes da cultura do  

arroz, do algodão, do milho, da soja e recentemente o da cana-de-açúcar. Acredita-

se que o atual ciclo da cana-de-açúcar tende a durar mais do que os anteriores, por 

ter fortes indústrias transformadoras na região, as Usinas de Açúcar e álcool, e por 

este produto constituir fonte de energia alternativa, renovável e menos poluente. 

Estas características podem conferir ao produto alta elasticidade de crescimento, 

pelo desejo da sociedade em perseguir um padrão de crescimento mais sustentável, 

em sintonia com os movimentos ambientalistas. 

 

Portanto, a região deve se preparar para dar sequência ao seu processo de 

expansão, sendo que a dotação de uma infraestrutura eficiente se afigura como um 

dos aspectos mais importantes em uma estratégia de desenvolvimento sustentado. 

Esta é uma questão que merece grande atenção por parte do setor público e dos 

empresários locais, pois a Ferrovia Norte-Sul, complementada por um ramal e 

plataforma multimodal, pode aumentar a vantagem competitiva regional, abrindo 

espaço para a agregação de valor dos produtos agrícolas, o que geraria elevação do 

emprego e renda. 

 

2.1.2. Crescimento e Desenvolvimento 

 

De acordo com Souza (2011), a experiência tem demonstrado que o 

desenvolvimento econômico não pode ser confundido com crescimento, isso porque 

os resultados do crescimento nem sempre beneficiam a economia como um todo e 

parcelas expressivas da população. Pode acontecer, também, que mesmo com o 

crescimento da economia, o desemprego pode não diminuir com a rapidez ideal, 
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isso devido a alta inserção da tecnologia da informação no ambiente organizacional, 

e mais precisamente no processo produtivo das empresas. 

 

De acordo com Parkin (2003, p. 43), “...dois importantes fatores influenciam o 

crescimento econômico: mudança tecnológica e acumulação de capital.” O autor 

adverte que mesmo  se uma nação dedicar todos os recursos para produzir bens de 

consumo e nada para acumulação de capital e para pesquisas, as futuras 

possibilidades de produção serão as mesmas que as atuais. E para expandir as 

futuras possibilidades de produção a sociedade deve poupar, acumular capital e 

direcionar esses recursos para a formação de capital fixo, qualificação e treinamento 

da mão-de-obra e desenvolvimento tecnológico.   

 

Para exemplificar, cita-se aqui um acontecimento que provocou um forte 

crescimento econômico para o país: 

 

O deslocamento do eixo dinâmico da economia brasileira para o café a 
partir de meados do século XIX provocou um forte impulso ao crescimento 
econômico do país: da década de 1840 à de 1890, a renda real gerada pelo 
setor exportador brasileiro cresceu 396%. Ao mesmo tempo, contribuiu 
fortemente para a transição do trabalho escravo para o assalariado e 
transferiu para o Centro-Sul o núcleo central do desenvolvimento econômico 
do país. (SOUZA, 2008, p. 3) 

 

A exportação do café na época foi realmente importante para o desenvolvimento 

principalmente da economia paulista. Porém, destaca-se que a exportação de 

produtos primários que agregam pouco valor tem efeitos mais limitados na economia 

do que aqueles que se interligam com outros setores da economia. 

 

Gremaud et al (2011, p. 58), destaca outro importante aspecto:   

 

...crescimento econômico é a ampliação quantitativa da produção, ou seja, 
de bens que atendam às necessidades humanas. Já o conceito de 
desenvolvimento é um conceito mais amplo, que inclusive engloba o de 
crescimento econômico. 

 

Percebe-se uma certa unanimidade entre os autores, no que tange ao conceito de 

crescimento e desenvolvimento econômico, este por ser mais amplo, mais profundo.  

Gremaud et al (2011, s.p.), esclarece que  “...a ideia de desenvolvimento econômico 
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está associada às condições de vida da população ou à qualidade de vida dos 

residentes no país”. 

 

Furtado (1961), dentre outros economistas, trata o crescimento econômico como 

uma simples variação quantitativa do produto, enquanto o desenvolvimento para ele  

significa mudanças qualitativas no modo de vida da população e das organizações. 

Sendo mais preciso, o desenvolvimento é a transformação de uma economia 

“antiga” para uma economia moderna, voltada para ganhos de produtividade, 

elevação do poder aquisitivo das pessoas e para a  melhoria da qualidade de vida 

da população, envolvendo ainda as dimensões políticas e culturais. 

 

Para Castelar (2009, s.p.) o desenvolvimento econômico “... se caracteriza por uma 

conjugação de crescimento rápido e auto-sustentado, transformação da estrutura 

econômica, avanço tecnológico, progresso institucional e melhoria dos indicadores 

sociais. Mais recentemente, se incorporou a essa definição a exigência de 

sustentabilidade ambiental.” 

 

Conforme salienta Castelar (2009), não se pode falar no crescimento ou 

desenvolvimento econômico, sem que o desenvolvimento sustentável também seja 

colocado em pauta. Eis aqui alguns exemplos de práticas negativas que o homem 

tem feito no planeta: o desmatamento descontrolado, a excessiva emissão de 

dióxido de carbono na atmosfera, a falta de ações adequadas quanto aos resíduos 

sólidos e  a destruição de mananciais e cursos de água, devido ao assoreamento 

provocado por técnicas arcaicas de cultivo e também ausência de matas ciliares. 

Embora seja tema de grande controvérsia entre os especialistas se as ações 

deletérias do homem em relação ao meio ambiente provocam ou não        

aquecimento global, estas ações tornam, sem dúvida nenhuma, o nosso planeta um 

lugar pior para se viver. 

 

São ações e outras não listadas, que não podem mais fazer parte do cotidiano da 

população, seja urbana ou rural. É possível utilizar técnicas avançadas de gestão 

dos recursos naturais, crescer e desenvolver economicamente uma região 
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respeitando o meio ambiente, e, também, as pessoas. É o que afirma Altvater 

(1995), citado por Shiki, Silva e Ortega (1997, p. 136): 

 
O Desenvolvimento sustentável é um conceito que tenta englobar esta 
relação sociedade e natureza de modo que produza o “aumento da 
produtividade vinculado ao crescimento da riqueza (dimensão econômica) 
da repartição social do acréscimo de bem-estar (dimensão da equidade 
social) e uma relação com recursos naturais (dimensão ecológica) orientado 
para o futuro.”  

 

Dias (2009, p. 33) aprofunda ainda mais nesta questão destacando que: 

 

A passagem de um modelo de desenvolvimento predatório a um sustentável 
que mantenha a harmonia com a natureza tem múltiplas implicações. 
Implica modificar nossa visão e relação com a natureza: esta não é somente 
uma fonte de matérias-primas, mas também é o ambiente necessário para a 
existência humana. Envolve um manejo racional dos recursos naturais e 
também modificar a organização produtiva e social que produz e reproduz a 
desigualdade e a pobreza, assim como as práticas produtivas predatórias e 
a criação de novas relações sociais, cujo eixo já não será a ânsia de lucro, 
mas o bem-estar humano. 
 

 

Dias (2009, p. 39), sintetiza uma interessante reflexão sobre sustentabilidade, 

caracterizada por três dimensões: econômica,  social e a ambiental: 

 
Do ponto de vista econômico, a sustentabilidade prevê que as empresas 
têm que ser economicamente viáveis...Em termos sociais, a empresa deve 
satisfazer aos requisitos de proporcionar as melhores condições de trabalho 
aos seus empregados, procurando contemplar a diversidade cultural 
existente na sociedade em que atua, além de propiciar oportunidade aos 
deficientes de modo geral...Do ponto de vista ambiental, deve a organização 
pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos produtivos, adotar a 
produção mais limpa, oferecer condições para o desenvolvimento de uma 
cultura ambiental organizacional, adotar uma postura de responsabilidade 
ambiental, buscando a não-contaminação de qualquer tipo de ambiente 
natural, e procurar participar de todas as atividades patrocinadas pelas 
autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao meio 
ambiente natural. 
 

 

É necessário que nas empresas estas dimensões estejam todas em equilíbrio, não 

adianta apenas uma ser o foco da organização. Inclusive se faz necessário que as 

organizações locais e regionais troquem informações e experiências entre si, para 

aprimorar cada vez mais os processos de gestão, voltados para a responsabilidade 

ambiental e social. 
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O verdadeiro desenvolvimento não é caracterizado pelo fato de produzir apenas 

respeitando o meio ambiente, sendo necessário que o processo de mudanças eleve 

o bem-estar do ser humano. É importante que as pessoas tenham bons salários e 

bons empregos, mas que também tenham acesso a educação de boa qualidade, 

lazer, cultura e qualidade de vida.   

 

2.2.Transporte – Variável estratégica do desenvolvimento 

  

O Transporte é importante para o processo de desenvolvimento econômico de 

qualquer nação, pois consiste na movimentação de cargas, pessoas e outras 

riquezas em todo o país, movimentando a economia e promovendo diretamente e 

indiretamente a alteração dos espaços urbanos e rurais. 

 

De acordo com Betarelli Jr, Bastos e Perobelli (2011, p. 224): 

 
Do ponto de vista econômico, o transporte é um setor de serviço ou uma 
demanda intermediária utilizada, em particular, para as transações de 
compra e venda de produtos intermediários ou finais entre os setores. 
Dessa maneira, as transferências físicas (nacional ou internacional) que se 
processam dessas transações setoriais, demandam algum meio de 
transporte (caminhão, trem, avião, navio, navegação fluvial, entre outros). 

 

Em uma perspectiva histórica, Schumpeter, citado por McCraw ( 2012), afirma que a 

construção de uma imensa rede ferroviária nos Estados Unidos da América, iniciada 

na década de 1840, constituiu um marco no desenvolvimento das regiões e da 

economia americana. Segundo ele, “..tudo mais girava em torno das vias e era 

gerado ou condicionado por elas” ( McCraw, 2012, p. 278). 

 

Em linha com a interpretação de Schumpeter, não se pode relegar a importância do 

serviço transporte para a economia. Mesmo em  uma análise superficial, basta fazer 

a pergunta: o que seria do comércio, da indústria, da agropecuária e da mobilidade 

urbana e rural sem a existência dos modernos meios de transporte?. A resposta 

seria: o atraso e o caos, pois simplesmente as economias seriam confinadas em 
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espaços reduzidos, o que foi suplantado pelos avanços na área da logística1,  

impulsionada pelo transporte de cargas. 

 

Em relação a custos do transporte, Ribeiro e Ferreira (2002), cita que o transporte 

representa, em média, cerca de 60 % das despesas logísticas. Ele pode variar entre 

4% e 25% do faturamento bruto, e em muitos casos supera o lucro operacional das 

organizações. 

 

Nota-se nas referências o impacto que o fator transporte tem no cotidiano das 

pessoas e do mercado, inclusive no que se refere a custos do processo produtivo. 

O grande objetivo do transporte é levar o produto ou serviço no menor tempo 

possível, de forma a atender todas as exigências do consumidor final. Neste sentido 

as organizações planejam e executam suas estratégias de distribuições, de forma a 

otimizar esse processo, com foco na redução de custos e sem perder a qualidade.  

 

O transporte se subdivide em modais. Modal de transporte é o meio no qual uma 

carga ou pessoas são transportados. No Brasil são utilizados 5 modais: o rodoviário, 

dutoviário, o hidroviário, o ferroviário e o aeroviário. 

 

Conforme Rezende (2008), o transporte rodoviário é responsável por cerca de 63% 

dos transportes de cargas no país. De forma geral é criticado devido à existência de 

alguns problemas, tais como: custo, idade da frota, roubos, condições das estradas, 

pedágios caros, etc. Em contrapartida apresenta algumas vantagens como bom para 

curtas e médias distâncias, possui boa mobilidade e disponibilidade de veículos e 

equipamentos (salvo nos finais de mês e no pico da safra agrícola, que no município 

em estudo gira em torno dos meses de Fevereiro, Março e Abril).  

 

Ballou (2011), destaca que a distância média por viagem no modal rodoviário é de 

cerca de 480 quilômetros para caminhões de transportadoras e de cerca de 273 

quilômetros para veículos de frota própria. 

                                                 
1 É o processo de planejamento e controle dos fluxos de materiais e das informações relacionadas, 
podendo ser avaliada de forma mais abrangente e considerada como logística integrada ou total, 
desde a aquisição de matérias-primas e insumos até a distribuição do produto acabado de forma a 
atender aos requisitos do cliente final (Rezende, 2008, p.  1) 



30 

 

 

 

 

Na mesma linha Ribeiro e Ferreira (2002), o modal rodoviário se difere do ferroviário, 

pois se destina principalmente ao transporte de curtas distâncias de produtos 

acabados e semiacabados. De forma geral, apresenta preços de frete mais elevados 

do que os modais ferroviário e hidroviário, portanto sendo recomendado para 

mercadorias de alto valor ou perecíveis. 

 

Já o modal aeroviário, tem tido um aumento considerável na demanda, 

principalmente de cargas com serviços regular, mesmo o valor do frete ser mais caro 

cerca de 3 vezes em relação ao rodoviário e 14 vezes em relação ao ferroviário. A 

grande vantagem deste modal é a agilidade no transporte, principalmente a longas 

distâncias. Para se ter uma ideia os jatos comerciais possui uma velocidade média 

de 545 e 585 milhas horárias (entre 876 e 941 Km por hora). Observando que não 

se pode comparar essas velocidades diretamente com os outros modais, pois aqui 

não estão somadas os tempos de coleta, movimentação e entrega de cargas e nem 

o tempo de manuseio no solo (Ballou, 2011). 

  

De acordo com Novaes (2007), o modal aeroviário transporta entre outras cargas, 

principalmente produtos de alto valor agregado, tais como eletrônicos e aparelhos de 

precisão, bem como, diversos produtos sensíveis à ação do tempo, como alimentos 

perecíveis, flores, vacinas, encomendas, correspondências, etc. Como exemplo cita-

se, o cargueiro MD-11 que transporta em média 92 toneladas de carga, o Boeing 

747, transporta até 112 toneladas, e o Antonov 223, considerado o maior cargueiro 

do mundo, leva até 250 toneladas de carga. 

 

Sobre o modal hidroviário, Ballou (2011), cita que “O serviço hidroviário tem sua 

abrangência limitada por diversas razões”. Entre essas limitações está o fato de que 

as hidrovias internas estão confinadas ao sistema hidroviário interior, necessitando 

portanto que o usuário ou esteja localizado em suas margens ou utilize outro modal 

de transporte, combinadamente. 

 

Rezende (2008), destaca que o modal hidroviário é mais vantajoso para transportar 

líquidos ou gases em grandes volumes e que para um país que possui cerca de 
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8.000 Km de costa e aproximadamente 70% da economia está concentrada até 200 

Km do oceano Atlântico, é lamentável que a utilização da cabotagem2 seja ainda tão 

subutilizada, pois poderia ser muito competitiva para distâncias acima de 1.000 Km 

para absorver o impacto dos transbordos nas pontas. Apesar de suas limitações 

este modal tem sido razoavelmente utilizado, principalmente com investimentos 

privados em portos e equipamentos (barcaças e empurradores), sendo vital para a 

competitividade na exportação dos granéis agrícolas. 

 

Já o modal dutoviário transporta principalmente gás natural e petróleo, além de 

produtos químicos manufaturados, de materiais secos e pulverizados a granel, como 

cimento e farinha em suspensão aquosa, além de esgoto e água em cidades e 

municípios. Os dutos operam 24 horas, sete dias por semana, com restrições de 

funcionamento apenas durante mudança do produto transportado e manutenção. 

Entre os modais de transporte, os dutos de maneira geral apresentam o maior custo 

fixo e o menor custo variável, já o custo operacional variável é bastante baixo, após 

sua construção (Bowersox e Closs, 2001). 

 

Conforme Ballou (2011), A movimentação via dutos é bastante lenta, sendo apenas 

cerca de 3 a 4 milhas horárias (de 4,82 a 6,42 Km por hora). Mesmo sendo lento, a 

capacidade deste modal é alta, pois um fluxo de 3 milhas horárias (4,82 Km por 

hora) num tubo de 12 polegadas movimenta cerca de 338.000 litros por hora. 

 

E por último o modal ferroviário, tema de pesquisa desta dissertação, que segundo 

Novaes (2007), é mais eficiente em termos de consumo de combustível e de outros 

custos operacionais diretos. Em contrapartida os custos fixos, de uma ferrovia são 

altos: conservação da via permanente, operação dos terminais de carga e descarga, 

operação das estações, alimentação de energia no caso de via eletrificada, etc. 

Neste sentido as vantagens comparativas da ferrovia em relação à rodovia 

começam a aparecer para distâncias de deslocamentos maiores. No caso de 

pequenas distâncias, os custos fixos não conseguem ser diluídos, encarecendo 

muito os fretes, e tornando essa modalidade não competitiva. 

                                                 
2
 Cabotagem: É denominada como transporte marítimo realizado entre dois portos da costa de um 

mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial. Caso a navegação ocorra entre dois portos 
fluviais, então não é considerada cabotagem e sim navegação interior. (SAMPAIO, 2006). 
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Parece consenso entre os autores consultados, que o modal ferroviário, é mais 

viável principalmente no transporte de cargas pesadas e em grandes distâncias, 

inclusive é o que destaca Ribeiro e Ferreira (2002, p. 2): 

 
No Brasil, o transporte ferroviário é utilizado principalmente no 
deslocamento de grandes tonelagens de produtos homogêneos, ao longo 
de distâncias relativamente longas. Como exemplo destes produtos estão 
os minérios (de ferro, de manganês), carvões minerais, derivados de 
petróleo e cereais em grão, que são transportados a granel. No entanto, em 
países como a Europa, por exemplo, a ferrovia cobre um aspecto muito 
mais amplo de fluxos. Como exemplos de meios de transporte ferroviário, 
pode-se citar o transporte com vagões, containers ferroviários (1 a 5 
toneladas) e transporte ferroviário de semirreboques rodoviário (piggyback). 

 

No caso do Sudoeste Goiano, será importante contar com este modal em operação 

pois as riquezas da região, tais como milho, soja, sorgo, etc, poderão ser 

transportadas para outras regiões ou para os portos da costa do país, destinando 

esses produtos principalmente para a exportação, barateando assim os custos de 

escoamento além de agilizar tal processo. 

 

Ballou (2011), afirma que a distância média da viagem é de 535 milhas (859,5 Km), 

com velocidade média de 20 milhas horárias (32,13 Km por hora).  

 

De maneira geral, o transporte de cargas que deveria ser um aliado do 

desenvolvimento econômico e social, aos poucos se tornou um gargalo na maioria 

das regiões do país, isso devido aos diversos problemas existentes, tais como a falta 

de rodovias, as péssimas condições de trafegabilidade da maioria das rodovias 

existentes e a própria disparidade na utilização dos modais de transporte.  

 

Rezende (2008) destaca que cerca de 60% das cargas do país são transportadas 

pelo modal rodoviário, 23,6% pelo modal ferroviário, 12% pelo modal aquaviário, 4% 

pelo dutoviário e 0,4% pelo modal aeroviário. O autor ainda afirma que o problema 

não é somente o fato do modal rodoviário ter a maior utilização e sim, a expressiva 

diferença entre a participação do modal rodoviário e a participação dos outros 

modais. 
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Entre outros fatores da existência dos gargalos apontados está a questão do 

investimento público, conforme aponta Toyoshima & Ferreira (2002) e Almeida ( 

2003), citados por Betarelli Júnior, Bastos e Perobelli (2011), entre 1960 e 1980, os 

investimentos em transportes passaram de 6,7% para 1,7% do PIB. Esses autores 

afirmam também que as crises, associadas ao esgotamento da estratégia de 

substituição de importação e à inflação, provocaram uma deterioração contínua 

nesse tipo de investimento. 

 

Inclusive Betarelli (2007), citado por Betarelli Júnior, Bastos e Perobelli (2011, p. 25), 

citam as características do investimento público ao longo dos últimos anos. 

... entre 1996 a 2000, as relações dos investimentos federais em transportes 
com a riqueza nacional se mantiveram, praticamente, no mesmo patamar 
(em 2000, ela representou 0,20% do PIB). De 2011 a 2014, o programa de 
aceleração de crescimento (PAC 2) projeta investimentos para a 
infraestrutura de transporte na ordem de R$ 104,5 bilhões (Casa Civil 2011). 
O programa prevê um crescimento médio de 5,5% do PIB e, dessa maneira, 
o montante dos investimentos para transporte poderá registrar uma média 
de 0,28% do PIB. 

 

Percebe-se que, os investimentos tiveram um pequeno aumento, o que de certa 

forma parece pouco em números, mas que na prática já são melhorias 

consideráveis, como exemplos, cita-se a própria construção e implantação da FNS, 

e a reconstrução entre os anos de 2008-2011 da rodovia BR-452, trecho de 

aproximadamente 205 Km entre Itumbiara e Rio Verde, que já foi considerada pela 

mídia especializada em transporte, como a pior rodovia do país, atualmente está em 

perfeitas condições de tráfego, em todo o seu percurso. Outro exemplo é a 

duplicação da BR-060 que está em execução, trecho de aproximadamente 321 Km, 

entre Goiânia e Jataí, que irá desafogar o tráfego, proporcionando agilidade no 

transporte e diminuindo os acidentes neste trecho que são vários. 

 

Para tentar minimizar este problema foi criado o Plano Nacional de Logística e 

Transporte (PNLT), Coordenado pelo Ministério dos Transportes, que tem como 

objetivo principal alterar os números da matriz de transporte brasileira. A meta  

estipulada para 2025 é reduzir para 30% a utilização das rodovias, aumentar para  a 

35% a utilização de ferrovias e aumentar para 29% a utilização do modal aquaviário 

(SAUERESSIG, 2010). 
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Esta proposta é interessante, pois serão várias ações coordenadas com fortes 

investimentos financeiros, para aumentar a participação dos modais ferroviários e 

aquaviários, descentralizando a matriz de transporte do modal rodoviário, diversos 

investimentos estão sendo feitos e outros serão ainda realizados para implementar 

tal proposta, como por exemplo a execução do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que será abordado neste trabalho. 

 

Percebe-se que, para melhorar a situação da matriz de transporte do país e alinhado 

ao PNLT, o poder público tem feito investimentos em infraestrutura, e as próprias 

empresas interessadas nos negócios em potenciais, fazem seus investimentos 

também, possibilitando na maioria dos casos uma determinada região ter alterado 

seu perfil socioeconômico. É justamente o que cita Valec (2011):  

 

O papel catalisador de oportunidades geradas pelo binômio energia e 
transportes, pode ser comprovado no Pólo Agrícola de Balsas (MA) , onde a 
diretriz da Ferrovia Norte-Sul já está em operação, tem propiciado o 
crescimento da área plantada e, consequentemente, da produção de grãos, 
evidenciando a geração de empregos e renda, bem como, a atratividade de 
investimentos privados...o Pátio de Integração Multimodal de Porto 
Franco (MA), situado no quilômetro 190 da Ferrovia Norte-Sul , abriga as 
"trades" Bunge, Cargil e Multigrain, empresas que, atraídas pelas 
oportunidades oferecidas pelo transporte ferroviário, investiram cerca de 
US$ 6 milhões em instalações para as operações de carga, transbordo e 
armazenagem de grãos. 

 

 Com estes investimentos públicos e privados, há na maioria dos casos o aumento 

na oferta de empregos, o aumento da demanda por diversos serviços como por 

exemplo hospedagem, alimentação, etc,  ou seja há aquecimento da economia local. 

Neste sentido, cita-se um trecho da reportagem do Jornal Opção (2010), intitulada 

de “Investimentos em Goiás podem chegar a R$ 33,2 bilhões até 2013”, afirmando 

que: 

 

Do total previstos em investimentos, 15,26% estão localizados na Região de 
Planejamento Sudoeste Goiano. Outras quatro regiões que apresentaram 
concentração na intenção de investimentos foram o Oeste Goiano (14,78%), 
Centro Goiano (13,79%), Sudeste Goiano (13,65%) e Sul Goiano 
(12,75%)...As demais regiões totalizaram 20,37% do montante previsto e 
9,41% referem-se à construção da Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste e outros que permeiam vários municípios. 
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Especialmente sobre a construção da FNS, o mesmo jornal cita que “No ramo de 

transporte/logística, a Valec investirá cerca de R$ 2,4 bilhões no término da 

construção da Ferrovia Norte-Sul e na Ferrovia de Integração Centro-Oeste, 

somente em Goiás”. São investimentos que altera o ritmo do crescimento e do 

desenvolvimento das regiões mencionadas, e vale ressaltar que o sudoeste goiano, 

receberá a maior parte do montante investido, principalmente com o projeto de 

construção e implantação da FNS. 

 

Esses investimentos em infraestrutura são importantes também no sentido de 

melhorar a imagem do Brasil no cenário internacional, haja vista que o Brasil, está 

mal posicionado em relação a outros países. A revista VEJA (2010), descreve que: 

 

A qualidade da infraestrutura brasileira é das piores no mundo, mesmo com 
a arrancada dos investimentos nos últimos quatro anos. Comparado a 
outros 20 países, com os quais concorre no mercado global, o Brasil ficou 
na 17ª colocação no quesito qualidade geral da infraestrutura, empatado 
com a Colômbia. Numa escala de 1 a 7, o país teve nota 3,4 - abaixo da 
média mundial, de 4,1. 
 

O país precisa melhorar sua infraestrutura de forma geral, pois as perdas são 

grandes, a gravidade está em quase todos os setores, inclusive há relatos que até 

turistas tem deixado de vir ao país por suas deficiências em infraestrutura. Esses 

resultados foram obtidos, através de um estudo inédito da LCA Consultores, cuja 

fonte foi o relatório de competitividade 2009/2010 do Fórum Econômico Mundial, em 

Genebra, na Suíça. A avaliação é feita por empresários e especialistas de cada 

nação. O cenário completo do Brasil é descrito pela Revista VEJA (2010): 

 
Cenário - A distância que separa o Brasil das primeiras posições é enorme. 
A França, que ocupa o topo da lista, teve nota 6,6, seguida de Alemanha 
(6,5) e dos Estados Unidos (5,9). Entre as outras nações que deixaram o 
país para trás estão o México, a China, a Turquia, a África do Sul e o Chile. 
"Ficamos décadas sem investir e isso fez com que acumulássemos 
gargalos que ainda se refletem no estado atual da nossa infraestrutura", diz 
o economista-chefe da LCA Consultores, Braulio Borges, autor do 
estudo...Foi no item qualidade da infraestrutura portuária que o Brasil teve o 
pior desempenho. Com 2,6 pontos, o país foi o lanterninha do ranking, bem 
distante da média mundial de 4,2. No setor ferroviário, o padrão de 
qualidade brasileiro só não é pior que o da Colômbia: teve nota 1,8, ante 
uma média mundial de 3,1. 

 

Como é destacado acima as opções de moldais para o setor ferroviário brasileiro é 

citado como um dos piores do mundo. Uma opção de melhoria para reverter esse 
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quadro, está sendo construída e implantada a Ferrovia Norte-Sul, que tem o traçado 

de aproximadamente 3.100 km, é iniciado em Belém, no Pará, indo até o município 

de Panorama em São Paulo. 

 

2.2.1.O Plano de Metas 

 

Ao se falar em desenvolvimento socioeconômico não se pode omitir algumas das 

ações de ex-presidentes do Brasil, na tentativa em algumas vezes com sucesso em 

outras frustradas de melhorar as condições gerais de desenvolvimento do país, e as 

condições de vida da população, entre essas ações estão o Plano de Metas, o 

Programa Avança Brasil e o PAC, instituídos em épocas distintas mais que de certa 

forma cada um com suas respectivas peculiaridades, tiveram o papel de alicerce no 

processo de desenvolvimento socioeconômico que o Brasil tem vivido nos últimos 

anos. 

 

O plano de Metas foi idealizado e executado na Gestão do ex-presidente Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira, nascido em 2 de setembro de 1902 em Diamantina-MG, foi 

eleito Presidente da República Federativa do Brasil, em 3 de outubro de 1955 com 3 

milhões de votos, pelo PSD – Partido Social Democrático para o mandato de 

31/01/1956 à 31/01/1961. O novo governo, oriundo da aliança entre PSD-PTB, 

encontraria bastantes dificuldades, pois 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/imagens/dossies/jk/fotos/1_Campanha_a_presidencia/ea

pfoto095_4.jpgseria hostilizado por adversários da chamada UDN, para quem 

Juscelino e Jango representavam a continuação política do ex-presidente Getúlio 

Vargas. 

 

Santiago (2010) caracteriza UDN como União Democrática Nacional, um partido 

político brasileiro criado em 1945 e extinto em 1965. Os udenistas faziam oposição 

ao regime de Getúlio Vargas e toda e qualquer doutrina originária de seu governo. A 

UDN era oposição radical ao PSD de Getúlio Vargas e depois de Juscelino 

Kubitscheck que acabara de ser eleito Presidente da República. 
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Conforme Silva (2012), Juscelino Kubitscheck ousou ao anunciar seu programa de 

governo – 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato. Inclusive 30 

objetivos foram listados para serem alcançados em diversos setores da economia. 

Esse programa se tornou conhecido como Plano de Metas, sendo que no último 

momento o plano incluiu mais uma meta, a 31a, chamada de meta-síntese: que seria 

a construção de Brasília e a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para 

Brasília, que aconteceu em 21 de abril de 1960. 

 

Já conforme Souza (2008, p. 29), o Plano de Metas se concentrava em quatro áreas 

principais, que eram: 

 

1.investimentos estatais em infraestrutura, principalmente transporte e 
energia elétrica, sendo que, na área de transporte, a ênfase passava da 
ferrovia para rodovia; 
2.incentivo ao aumento da produção de bens de capital, como máquinas e 
equipamentos, e de bens intermediários, como aço, carvão, cimento, zinco 
etc.; 
3.incentivo à introdução dos setores de bens de consumo duráveis; 
4.estímulo à produção de alimentos. 

 

Comparando as áreas foco do Plano de Metas, com os objetivos do PAC, pode-se 

notar a diferença entre ambos justamente na tendência de incentivo às rodovias e 

não às ferrovias. Inclusive dos 355,8 bilhões de cruzeiros previstos para investir no 

período de 1957-1961, 93,4% se destinavam ao investimento em energia, transporte 

e indústria de base, a qual incluía a siderurgia, cimento, metais não ferrosos e 

fertilizantes. A maioria dos autores consultados, afirmam que todas as metas foram 

praticamente cumpridas. 

 

Ainda de acordo com Silva (2012), o Plano de Metas foi elaborado com base em 

estudos e diagnósticos realizados desde o início da década de 1940 por diversas 

comissões e missões econômicas. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/imagens/dossies/jk/fotos/4_Desenvolvimentismo/Foto14

.jpgOs estudos da Comissão Mista, assim como os do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) e os da Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe (CEPAL), indicavam a necessidade de eliminar os "pontos de 

estrangulamento" da economia brasileira.  
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http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/imagens/dossies/jk/fotos/4_Desenvolvimentismo/foto10.

jpgMuitos foram os avanços, e muitas foram as críticas à opção de Juscelino 

Kubitscheck pelo crescimento econômico com recurso ao capital estrangeiro, em 

detrimento de uma política de estabilidade monetária. O crescimento econômico e a 

manutenção da estabilidade política, apesar do aumento da inflação e das 

consequências daí advindas, deram ao povo brasileiro o sentimento de que o 

subdesenvolvimento não deveria ser uma condição imutável. Era possível mudar, e 

o Brasil havia começado a fazê-lo (Silva, 2012). 

 

Nota-se é que naquele momento vivido pelo país, a população estava esperançosa 

e ficava na expectativa que as características da gestão estatal, pudesse realmente 

melhorar o país, diminuindo as desigualdades sociais, com estabilidade econômica e 

alimento e emprego para todos. 

 

2.2.2. O Programa Avança Brasil 

 

O Programa Avança Brasil, idealizado e executado pelo ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em seu segundo mandato, foi ferramenta importante de 

desenvolvimento, conforme Motta (2000, p. 9), cita: 

 

O Programa Avança Brasil 2000-2003 é o instrumento governamental que 
define a estratégia de desenvolvimento para o período do segundo mandato 
FHC. 
As diretrizes estratégicas pretendidas são as seguintes: 
i) consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentado; 
ii) promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de 
empregos e de oportunidades de renda; 
iii) combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; 
iv) consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos. 

 

Essas diretrizes estratégicas para o quadriênio dão lugar a objetivos e metas 

setoriais que devem ser alcançados ao longo do período. Os programas envolvidos 

constam do Plano Plurianual (PPA) e estão listados, por órgão. 

 

Neste sentido Motta (2000, p. 3), lista as medidas favoráveis ao desenvolvimento 

nos seguintes grupos, que, teoricamente, teriam efeito positivo na melhoria das 

condições econômicas brasileiras, seriam: 
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i) medidas de natureza macroeconômica; 
ii) medidas para redução do “Custo Brasil”; 
iii) programas e ações do “Brasil em Ação”; 
iv) plano de Investimentos do Avança Brasil, no 
âmbito do Plano Plurianual de Investimentos; 
v) medidas relacionadas à Política Industrial. 
Tais iniciativas são de natureza diversa, muitas delas indicando intenções e 
metas ainda a serem cumpridas, mas que fazem parte de uma estratégia 
global de desenvolvimento. Descreveremos com mais detalhes cada uma 
desses grupos de medidas. 

 

Ainda conforme Motta (2000, p. 4), nas medidas de natureza macroeconômica, o 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) indicou as denominadas 

“reformas estruturais”, centradas em: 

 

i) reformas na ordem econômica: destinadas a eliminar monopólios e abrir 
campo para investimentos privados em setores antes restritos ao 
investimento público; 
ii) reforma tributária: importante para as reduções das distorções 
econômicas do sistema tributário brasileiro, que sobretaxam a produção e o 
investimento e penalizam exportações; 
iii) reforma previdenciária: necessária para a obtenção de equilíbrio atuarial 
na área de previdência social e para reduzir o crescimento explosivo de 
despesas, sem contrapartida do aumento de receitas previdenciárias; 
iv) reforma administrativa: objetivaria a flexibilização dos ajustes 
administrativos e gerenciais e a correção de distorções nos três níveis de 
governo; 
v) reforma patrimonial : voltada para a reestruturação de ativos e passivos 
do setor público dos três níveis de governo. 

 

 

O que se pode notar são os aspectos ligados à gestão, ou seja a diminuição do 

gasto público, bem como, a melhoria da qualidade desses gastos, e a tentativa de 

aumentar a eficiência da máquina administrativa pública. 

 

2.2.3.O Programa de Aceleração do Crescimento  

 

Conforme Souza (2008), o PAC, foi lançado em 22 de janeiro de 2007, sendo umas 

das principais ações do Governo Lula em seu segundo mandato. Inclusive foi um 

tema levantado pelo próprio Ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, durante a 

campanha eleitoral presidencial no segundo semestre de 2006. 

 



40 

 

 

 

Já Vieira et al (2010), destaca que o PAC, é um conjunto de regras, ações e 

diretrizes traçadas pelo governo, e teve como objetivo um crescimento econômico 

de 5% ao ano no período de 2007-2010. O programa visa por meio de execução e 

atração de investimentos em infraestrutura, eliminar gargalos, estimular 

investimentos privados e diminuir as desigualdades regionais, que infelizmente estão 

presentes em quase todas as regiões o país. Além dos investimentos, o governo 

federal, visa melhorar a gestão governamental de uma forma geral, ampliação do 

crédito, estabilidade econômica, incentivos fiscais e a melhoria da eficiência nos 

gastos públicos. 

  

De acordo Souza (2008), na época (início de 2007) o então presidente Lula afirmou 

que o PAC, teria o papel de destravar a economia. O PAC parecia ser uma grande 

conquista do governo da chamada ala desenvolvimentista liderada pela então 

ministra-chefa da Casa Civil, e atual presidente da república Dilma Rousseff, isso 

contra a ala chamada monetarista, liderada pelo ex-ministro da Fazenda Antônio 

Palocci e pelo ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. 

 

Os autores do programa partiram do diagnóstico de que havia um conjunto de 

“gargalos” que estariam atrapalhando o crescimento da economia. Esses gargalos 

estavam nas áreas de infraestrutura física (transporte, energia, etc) e na área social 

(saneamento básico, habitação, etc). Neste sentido o governo federal focou os 

investimentos públicos nestas duas áreas. Foram estabelecidos três objetivos para o 

novo programa: 

 

1 – A Aceleração do crescimento econômico; 

2 – O Aumento do emprego;  

3 – A Melhoria das condições de vida da população brasileira (Souza, 2008). 

 

Na área de infraestrutura física, um exemplo do PAC é a construção e implantação 

da FNS, devido esta estar em fase acelerada de construção e percebe-se também 

ser um dos focos atuais da Presidência da República. A geração de emprego e 

renda, a diversificação nos modais de transporte, o aumento da competitividade dos 

produtos brasileiros, devido ao barateamento no custo dos fretes, são alguns dos 
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vários fatores importantes e positivos que de forma direta e indireta impactam na 

sociedade e na economia. 

 

O PAC fixou como meta para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), uma 

taxa mínima de 4,5% em 2007 e de 5% ao ano no período 2008-2010, e organizou 

suas medidas em 5 blocos: 

 

1 – Investimento em infraestrutura; 

2 – Estímulo ao crédito e ao financiamento; 

3 – Melhora do ambiente de investimento; 

4 – Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; 

5 – Medidas fiscais de longo prazo. 

 

A Tabela 2, abaixo demonstra os investimentos previstos pelo governo federal para 

o período de 2007-2010 no país. 

 

TABELA 2 – Investimentos e Fontes de Financiamento da Infraestrutura: 

PAC: 2007-2010 

Investimentos e Fontes de Recursos Valores em Bilhões 

Logística (sobretudo transportes) 58,3 

Orçamento da União 33 

Estatais federais de demais fontes 25,3 

Energia 274,8 

Orçamento da União - 

Estatais federais de demais fontes 274,8 

Infraestrutura social 170,8 

Orçamento da União 34,8 

Estatais federais de demais fontes 136 

Total do PAC 503,9 

Orçamento da União 67,8 
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Estatais federais de demais fontes 436,1 
Fonte: Souza (2008, p. 328) 

 

De acordo com Souza (2008, p. 329), com a implantação do PAC, ocorreram três 

importantes mudanças na economia do país, que são: 

 

• Recuperou-se como prioridade governamental a ideia de 
desenvolvimento, que havia preponderando na economia brasileira de 
1930 a 1980 e fora abandonada no período de 1981-2006; neste último 
período, a prioridade passara a ser a estabilidade monetária, forma 
indireta de designar o esforço feito no período para pagar os credores 
externos e internos. 
• Recuperou-se também a prática do planejamento, que norteara o 
comportamento econômico dos distintos governos de 1930 a 1980 e 
fora relegada no período seguinte, quando passaram a preponderar as 
ações de curto prazo voltadas para o combate á inflação, ou melhor, 
para o ajuste da economia com vistas a pagar os encargos financeiros 
das dívidas externas e internas. 
• Recuperou-se, por fim, a visão – também consagrada no período 
desenvolvimentista e abandonada, sobretudo, a partir da década de 
1990 – de que ao Estado cabe um papel importante não apenas na 
regulação da economia, mas também no investimento produtivo e na 
distribuição dos recursos entre os distintos setores da economia; dos 
anos 1990 em diante, consolidara-se a ideia de que o Estado teria que 
se limitar à criação dos “fundamentos macroeconômicos”, deixando a 
regulação da economia e a realização de investimentos a cargo do 
“mercado”, o qual como vimos em capítulos anteriores, está cada vez 
mais dominado por grandes grupos econômicos, muitos dos quais 
cartelizados. 

 

Analisando a situação, verifica-se que na última década, o Governo Federal resolveu 

não atuar somente como regulador da política econômica, mas também como 

agente indutor do desenvolvimento, para isso passou a fazer investimentos em 

vários setores, tornando a administração pública um meio estratégico para o alcance 

do desenvolvimento econômico-social. 

 

Complementando o tema, a tabela 3 já apresenta a previsão da época para os 

investimentos (em R$ milhões) de acordo cada modal de transporte. 

TABELA 3 – Previsão do Total de Investimentos em Logística (em R$ milhões) 

Modal 2007 2008-2010 Total 

Rodovias 8.086 25.352 33.437 

Ferrovias 1.666 18.334 20.000 
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Portos 684 1.979 2.663 

Aeroportos 878 2.123 3.001 

Hidrovias 280 455 735 

Marinha Mercante 1.779 8.802 10.581 

Total 13.373 44.907 58.280 

Fonte: Vieira et al 2010 

 

Como se pode notar a previsão dos investimentos em ferrovias aumentou 

substancialmente, com aumento de cerca de 1.000%, mostrando o foco do governo 

federal em investir, também, neste modal de transporte, cujos projetos ferroviários 

da VALEC estão detalhados na Figura 1. 

 

FIGURA 1 – Relação das Ferrovias em construção e dos projetos ferroviários 

no Brasil 
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Fonte: Valec, 2012. 

Segundo a Valec (2012, s.p.), estes projetos terão um grande impacto no 

desenvolvimento regional:  

Os empreendimentos ferroviários, quando concluídos, irão promover a 
integração nacional, por meio das suas conexões com ferrovias novas e 
existentes, ligando o país de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e possibilitarão 
a ocupação econômica e social de diversas áreas, hoje, pouco 
desenvolvidas, mas que demonstram grande potencial produtivo.  
Além disso, a construção dessas ferrovias irá minimizar os custos de 
transportes de longa distância e interligará as regiões brasileiras a portos de 
maior calado, sobretudo na região Norte, em posição geograficamente 
estratégica em relação aos portos da Europa e América do Norte, tornando 
a matriz logística mais eficiente e, consequentemente, aumentando a 
competitividade dos produtos brasileiros.  
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No aspecto social, a possibilidade de articulação de diferentes ramos de 
negócios proporcionada pela implantação desses empreendimentos 
ferroviários, contribuirá para aumento da renda interna e para o 
aproveitamento e melhor distribuição da riqueza nacional, com a abertura 
de novas frentes de trabalho. Isso permitirá a diminuição de desequilíbrios 
econômicos entre regiões e pessoas, resultando na melhoria significativa da 
qualidade de vida da população da região.  

 

 

Contudo, o PAC é alvo de várias críticas, tanto por atrasos nos cronogramas, quanto 

pela incapacidade de gestão do governo. Azevedo (2010), citado por Vieira et al 

(2010), destaca que, “... há uma incapacidade do governo para elaborar e executar 

projetos, agravada pelo aparelhamento da administração federal, em todos os seus 

níveis que confirma os exemplos de gestão ineficiente tanto da administração direta 

como indireta.” 

 

Para se ter uma ideia, no conjunto total dos setores, foram investidos, em três anos, 

apenas 63% dos R$ 638 bilhões orçados e programados para 2008-2010. Muito 

pouco para um país tão desigual como é o Brasil, tão carente de infraestrutura e que 

vai inclusive sediar em 2014 uma copa do mundo de futebol. 

 

Na mesma linha de trabalho, o governo, de acordo com (Brasil, 2011), lançou, em 29 

de março de 2010, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, 

chamado PAC2, que incorpora ainda mais ações nas áreas social e urbana, além de 

mais recursos para a infraestrutura logística e energética do País. Os investimentos 

do PAC2 estão organizados em seis grandes eixos: 

- Transportes; 

- Energia; 

- Cidade Melhor; 

- Comunidade Cidadã; 

- Minha Casa, Minha Vida; 

- Água e Luz para Todos. 

  

A segunda fase do programa agrega e consolida as ações da primeira. Nos seis 

primeiros meses de 2011, R$ 86,4 bilhões já foram direcionados a obras no Brasil. 
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Desse total, R$ 35 bilhões correspondem ao Financiamento Habitacional, R$ 24,4 

bilhões ao executado pelas estatais, R$13,4 bilhões ao setor privado e R$ 9 bilhões 

ao Orçamento Geral da União Fiscal e Seguridade. Os R$3 bilhões restantes são 

do  programa Minha Casa, Minha Vida. 

 

Mesmo com problemas em sua execução, o PAC exerce impactos positivos na 

formação bruta de capital, e isto ajuda a expansão da economia e amplia a geração 

de emprego e renda. 

 

Na primeira etapa do programa, a participação do investimento total no PIB passou 

de 16,4%, em 2006 para 18,4%, em 2010.  Além disso, o Brasil gerou 8,9 milhões de 

empregos formais de janeiro de 2007 até junho de 2011. 

 

Em suma, o programa tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento 

sustentável do País, superando gargalos econômicos, estimulando a produtividade e 

reduzindo as desigualdades regionais e sociais (Brasil, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

GOIÁS E A FERROVIA NORTE-SUL 

 

3.1. O município de Santa Helena de Goiás  

 

De acordo com Silva (2002), a história de Santa Helena de Goiás começou com a 

chegada da família de Custódio P. Vêncio, que veio de Buriti Alegre, em 1934, com 

o propósito de adquirir terras para, conforme alguns historiadores, fundar uma nova 
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cidade. Na região havia duas fazendas, a São Tomás e a Campo Alegre, nas 

margens dos rios Verdão, São Tomás e Campo Alegre.  

 

Aprofundando na história, Silva (2002, p. 6), esclarece quem era Custódio P. Vêncio: 

Natural de Dolores de Campo Formoso, distrito do município de Uberaba-
MG, nascido a 3 de fevereiro de 1896. Quando veio para cá, residia em 
Buriti Alegre-GO, fazenda Mata Azul, onde era proprietário rural. Aqui 
chegou de mudança e acompanhado dos filhos (era viúvo), no dia 24 de 
outubro de 1934, vindo de caminhão até a pensão de Armindo Ramos, 
fazenda Cabeleira, município de Rio Verde, acabando de chegar em carros 
de bois. Já era proprietário no lugar. Havia comprado 
fazenda...Custódio...procurou influenciar também seus velhos amigos e 
companheiros, igualmente mineiros residentes em Buriti Alegre, de onde 
vieram as famílias de José da Silva Galvão, Leonel Ferreira Ázara, José 
Martins dos Santos, irmãos Antônio Augusto e José Augusto, irmãos Jacinto 
Ferreira de Souza, Sebastião Ferreira de Souza, Francisco Rodrigues da 
Silva (Chico Ferreira) e viúva Maria Florêncio Pinto, além de 
outras...Custódio P. Vêncio foi nosso primeiro Prefeito eleito. Administrou o 
Município no período de 9/4/49 a 9/4/53...Faleceu em Goiânia, a 17 de 
junho de 1960...Seu corpo foi sepultado no cemitério local São João 
Batista...Passou para a História como fundador de Santa Helena de Goiás. 

 

Ainda segundo Silva (2002), Custódio P. Vêncio iniciou seus empreendimentos 

econômicos comprando a fazenda às margens do ribeirão Campo Alegre. Ele e os 

moradores da redondeza sonhavam com a fundação de uma cidade e partiram para 

executar a obra. Custódio já tinha até um nome em sua mente para o local: Santa 

Helena de Goiás, em homenagem à sua protetora.  

 

Santa Helena de Goiás começou a ser construída, efetivamente, no dia 8 de outubro 

de 1938, quando foi realizado um grande mutirão para desmatar o local da sede do 

futuro município. Depois do trabalho de desmatamento concluído, houve um grande 

churrasco em comemoração. Apesar do desejo de seu fundador, no dia 14 de 

outubro de 1943, a localidade passava a distrito, mas com o nome de Ipeguari, 

expressão indígena que significa Campo Alegre. A emancipação e a adoção do 

nome atual aconteceu no dia primeiro de janeiro de 1949.  

 

A Comarca foi criada com a denominação de Santa Helena de Goiás, pela lei 

estadual nº 764, de 24-06-1953. O Gentílico é santelenense. O Distrito criado com a 

denominação de Ipeguari ex-povoado de Santa Helena de Goiás, pelo decreto-lei 

estadual nº 8305, de 31-12-1943, subordinado ao município de Rio Verde.   
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Logo depois foi elevado à categoria de município com a denominação de Santa 

Helena de Goiás, pela lei estadual nº 191, de 20-10-1948, desmembrado de Rio 

Verde. A Sede estava no atual distrito de Santa Helena ex-povoado de Ipeguari. Em 

divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.  

 

Santa Helena de Goiás, tem suas vias de acesso principais a BR-060, BR-452, GO-

164 e GO-210, Conforme figura abaixo: 

 

FIGURA 2 – Localização de Santa Helena de Goiás e as principais rodovias que 

a liga ao restante do Estado 

 
Fonte: maps.google, 2013 

A GO-210 não é citada no mapa, embora esteja pavimentada há 8 anos . Ela liga os 

municípios de Rio Verde a Porteirão, cortando Santa Helena de Goiás e Turvelândia. 

 

De acordo com Silva (2002), Santa Helena de Goiás possui as seguintes 

características geográficas: 

 

Altitude: Média aritmética de 620 metros, sendo 774 no ponto mais alto e 466 no 

ponto mais baixo. 
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Coordenadas Geográficas: A cidade fica situada mais ou menos no centro do 

município, a 17º47’53’’ de latitude S e 50º35’24’’ de longitude WGr. 

 

Regime de chuvas: O período de chuvas é intenso entre os meses de outubro a 

março, com veranico de 10 dias em média em janeiro. A precipitação pluviométrica 

anual está em torno de 1300 mm, ou seja 1.300 litros por metro quadrado de área do 

Município. 

 

Hidrografia: Na rede hidrográfica do Município está o Rio Verdão, o Riacho 

Bauzinho, Córrego da Lontra, Ribeirão São Tomás, Riacho Douradinho, Córrego da 

Mata, Córrego Monjolinho, Riacho das Lajes, Córrego Boqueirão, Córrego Água 

Limpa, Córrego Porto, Córrego Traíras, Córrego Pampuã, Córrego Santa Maria, 

Divisa, Córrego Coqueiros e o Riacho Campo Alegre, este último corta a cidade, o 

qual tornou-se fonte inspiradora de poetas e prosadores.  

 

O Município fica situado na bacia fluvial do Prata, ou Bacia Platina, a 2ª maior do 

mundo. O trajeto percorrido pelas águas, até o oceano, é o seguinte: o Rio Verdão 

deságua-se no rio dos Bois; este no Paranaíba que, com o rio Grande, formam o rio 

Paraná, que vai para o Rio da Prata, passando mais a frente por Buenos Aires e 

Montevidéu, antes de chegar até o Atlântico. 

 

Topografia: A superfície do Município é quase totalmente plana. Não possui 

elevação nem depressão importantes. 

 

Base econômica: Agricultura e pecuária, com um pouco de diversificação em ambas 

as atividades, principalmente cana-de-açúcar e soja. 

 

A seguir o quadro 1, apresenta a evolução da população de Santa Helena de Goiás. 

 

QUADRO 1 - Evolução quantitativa da população de Santa Helena de Goiás 
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ANO DO 
CENSO 

POPULAÇÃO 
NA ZONA 
RURAL 

 POPULAÇÃO 
NA ZONA 
URBANA 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

1950 7.276 1.636 8.912 

1960 11.990 4.068 16.058 

1970 15.371 10.110 25.481 

1980 6.709 20.394 27.103 

1991 3.746 29.405 33.151 

1996 2.491 30.494 32.985 

2000 2.196 32.349 34.545 

2010     36.469 

             Fonte: Silva, 2002; IBGE, 2011. Adaptado pelo Autor. 

 

Com uma área de 1.142,33 Km², possui um eleitorado de 28.558 pessoas, e o PIB  

per capita anual de R$12.723,81 e R$1.060,32 mensal respectivamente. O Censo 

agropecuário de 2006 apontava a existência de 455 estabelecimentos agropecuários 

(popularmente chamados de “fazenda”), chegando a 51.822 hectares cultivados 

(hectare goiano), já o rebanho bovino é de 62.000 cabeças, e o de suínos é de 

14.900 cabeças (IBGE, 2010).  

 

Conforme descreve Silva (1980), as terras são planas e de alta fertilidade:  

De terras relativamente planas, a região é de alta fertilidade. O município é 
uma força expressiva na produção agrícola de Goiás, sendo detentor de 
uma produção moderna, feita através de irrigação e mecanização.  
 

 

Complementando a Figura 2, abaixo na Figura 3, está o mapa do Estado de Goiás 

com a localização geográfica da região do Sudoeste Goiano e do município. O 

estado de Goiás é o mais populoso do Centro-Oeste, possui 6.154.996 habitantes e 

densidade demográfica de 18,1 habitantes/km². Goiás conta 340.111,78 km², 

representando 4,0% do território nacional, é o sétimo estado do país em extensão 

territorial, sendo contemplado com três regiões hidrográficas (Região Hidrográfica 
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Tocantins / Araguaia, Região Hidrográfica do São Francisco e Região Hidrográfica 

do Paraná). 

 

Seu solo é predominantemente do grupo latossolo, o relevo é de baixa declividade e 

em sua maior parte é formado por terras planas (chapadões). O clima do Estado 

possui duas estações bem definidas, um período chuvoso e outro com baixos 

índices pluviométricos. Sua vegetação é predominantemente formada por cerrado 

(SEGPLAN, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Localização de Santa Helena de Goiás no mapa da microrregião do 

Sudoeste do Estado 
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Fonte: IMB, 2013. 

Na figura acima, percebe-se o traçado da FNS passando entre Santa Helena de 

Goiás e Rio Verde. O Sudoeste Goiano possui boas expectativas de crescimento 

populacional e o desenvolvimento industrial, principalmente em Rio Verde que fica 
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ao lado de Santa Helena de Goiás, inclusive comenta-se que a população de Rio 

Verde que é de aproximadamente 180.000 habitantes irá dobrar nos próximos 10 

anos. 

  

Em seguida, no quadro 2, está mais algumas características do município, conforme 

o censo de 2011. 

QUADRO 2 

Características do município de Santa Helena de Goiás - 2011 

ITEM LEVANTADO QUANTIDADE 

População 36.469 hab.  

Área 1.142 Km² 

Densidade Demográfica 31,96 hab./Km² 

Matrimônio – Casamentos 166 hab. 

Matrimônio – Separações 32 hab. 

Matrimônio – Divórcios 59 hab. 

Docentes - Ensino Fundamental 229 hab. 

Docentes - Pré-Escola 46 hab. 

Docentes - Ensino Médio 53 hab. 

Escolas – Nível Fundamental 17 unidades 

Escolas – Nível Pré-escola 13 unidades 

Escolas – Nível Médio 02 unidades 

Estabelecimentos de Saúde – Estadual 01 unidade 

Estabelecimentos de Saúde – Municipal 10 unidades 

Estabelecimentos de Saúde – Privado 08 unidades 

Frota – Automóveis 6.152 veíc. 
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Frota - Caminhões  774  veíc. 

Frota – Caminhões-Trator 126  veíc. 

Frota – Caminhonetes 1.325  veíc. 

Frota – Micro-ônibus 287  veíc. 

Frota – Motocicletas 33 veíc. 

Frota – Motonetas 2.874 veíc. 

Frota – Ônibus 1.241 veíc. 

Frota – Tratores 178 veíc. 

Morbidade – Homens 23 hab. 

Morbidade – Mulheres 33 hab. 

Fonte: IBGE, 2011. Adaptado pelo autor 
 

No município de Santa Helena de Goiás encontram-se em operação algumas 

empresas de médio e grande porte, que são importantes para a geração de renda e 

empregos, diretos e indiretos. Elas são Monsanto do Brasil, Italac, Comigo, Hering, e 

duas Usinas de Açúcar e Álcool.  

 

A Monsanto do Brasil trabalha no segmento de sementes, a Italac com produtos 

lácteos, a Hering além de indústria própria possui também um polo de confecção. A  

Usina Cambuí, iniciou suas operações em 2013 e dedica-se ao cultivo da cana-de-

açúcar e à produção de açúcar e álcool,  pertence ao Grupo Vale do Verdão que já 

possui outras três usinas na região. A Usina Santa Helena que também atua na 

produção de açúcar e álcool, pertence ao grupo Naoum com sede em Anápolis. O  

município conta, também com uma unidade da cooperativa COMIGO que tem sede 

em Rio Verde, considerada a maior cooperativa agroindustrial do Centro-Oeste, atua 

com armazenamento e industrialização de soja, milho e sorgo, lojas agropecuárias, 

Centro Tecnológico e produção de óleo de cozinha, sabão, ração animal, farelo, 

transportadora, etc. 
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Em Santa Helena de Goiás está instalado o Hospital de Urgência da Região 

Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), que foi inaugurado no dia 29 de 

dezembro de 2010, e entrou em efetivo funcionamento no dia 2 de julho de 2011. O 

nome do hospital, aprovado pela Assembleia Legislativa em lei de 2007, é uma 

homenagem in memorian ao médico Dr. Albanir Faleiros Machado, um dos pioneiros 

da Medicina da região. O hospital está estruturado com 122 leitos, dos quais 89 são 

de internação e os outros de observação, totalizando uma capacidade média de 

5.400 atendimentos e 560 internações mensais. Possui um perfil de atendimento 

direcionado à urgência, com foco em traumatologia, ortopedia, cirurgia geral e 

neurocirurgia.  

 

O modelo hospitalar da Unidade é o de Organização Social (OS), gerido pela Pró-

Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Atendendo além 

de Santa Helena de Goiás, 27 cidades da região Sudoeste e de outras regiões do 

Estado entre elas Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santo Antônio da Barra, Edéia, São 

Simão, Paranaiguara, Quirinópolis, Caçu, Maurilândia, Turvelândia, Porteirão, 

Acreúna, Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia (Saúde, 2011). 

 

Há também no município uma unidade da UEG - Universidade Estadual de Goiás, 

onde conta atualmente com 4 cursos, sendo eles Administração, Sistemas de 

Informações, Matemática e Engenharia Agrícola. A UEG que foi criada pela Lei 

13.456 em 16/04/1999, é uma Universidade Multicamp com sede em Anápolis, 

possuindo em todo o estado de Goiás 41 unidades universitárias, 1 unidade de 

educação a distância, 5 polos universitários e 15 polos de educação a distância. 

 

3.2. A Ferrovia Norte-Sul 

 

A Ferrovia Norte-Sul (FNS), já está em construção há algum tempo... 

A construção da FNS foi iniciada por trechos, na década de 80, a partir de 
sua conexão com a Estrada de Ferro Carajás-EFC. O traçado inicial previa 
a construção de 1.550 km, de Açailândia/MA a Anápolis/GO cortando os 
Estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. Com a Lei nº 11.772, de 17 de 
setembro de 2008, foram incorporados a esse traçado os trechos 
Barcarena/PA - Açailândia/MA e Ouro Verde/GO-Panorama/SP. 
Em 27 de junho de 2006, a VALEC iniciou o processo de licitação para 
contratar a subconcessão do subtrecho da Ferrovia Norte–Sul 
(Açailândia/MA-Palmas/PA), com extensão de 719 km. Em 3 de outubro de 
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2007, a Vale S.A arrematou, com lance de R$ 1,478 bilhão, a 
subconcessão, para exploração comercial, por um período de (30) trinta 
anos. Em face da exigência do Edital de licitação para subconcessão, foi 
criada a empresa Ferrovia Norte Sul S.A, que efetivou o contrato em 20 de 
dezembro de 2007. Hoje, essa subconcessionária é responsável pela 
operação, conservação, manutenção, monitoração, melhoramentos e 
adequação desse trecho ferroviário. 
Em 2011, a VALEC iniciou o processo de licitação para a contratação dos 
estudos de viabilidade do trecho Panorama/SP - Rio Grande/RS. Com isso 
será concluída a ligação ferroviária Norte-Sul com 4.575,6 km de extensão, 
em bitola larga, de um extremo ao outro do país, configurando uma 
verdadeira espinha dorsal dos transportes ferroviários (Valec, 2012). 

 

O responsável pelo projeto de construção da Ferrovia Norte-Sul, é a Engenharia, 

Construções e Ferrovias S.A. (VALEC), empresa vinculada ao Ministério dos 

Transportes, sendo constituída sob a forma de empresa pública, como agência de 

desenvolvimento do Brasil Central e detentora da concessão da FNS.   

 

Já Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA (2011) relata o seguinte: 

 

A Ferrovia Norte-Sul – FNS, é um projeto ferroviário que contempla a 
construção de uma ferrovia de aproximadamente 3.100 km atravessando as 
regiões Centro-Oeste e Norte do País, conectando-se ao norte com a 
Estrada de Ferro Carajás e ao sul com a Ferrovia Centro Atlântica, 
buscando com isso reduzir o custo do frete para longas distâncias na 
região, assim como incentivar o desenvolvimento do cerrado brasileiro. 
 

É um projeto de integração nacional importante, pois entre outras vantagens como já 

foi visto, irá desafogar o modal rodoviário, que atualmente é responsável por cerca 

de 62% de tudo que é transportado no país. Segundo VALEC (2011): 

 

A Ferrovia Norte-Sul foi projetada para promover a integração nacional, 
minimizando custos de transporte de longa distância e interligando as 
regiões Norte e Nordeste às Sul e Sudeste, através das suas conexões com 
5 mil quilômetros de ferrovias privadas. A integração ferroviária das regiões 
brasileiras será o grande agente uniformizador do crescimento 
autossustentável do país, na medida em que possibilitará a ocupação 
econômica e social do cerrado brasileiro - com uma área de 
aproximadamente 1,8 milhão de km², correspondendo a 21,84% da área 
territorial do país, onde vivem 15,51% da população brasileira - ao oferecer 
uma logística adequada à concretização do potencial de desenvolvimento 
dessa região, fortalecendo a infraestrutura de transporte necessária ao 
escoamento da sua produção agropecuária e agroindustrial.  

 

Haverá uma importante desconcentração do modal rodoviário para o ferroviário, 

melhorando consideravelmente a qualidade das rodovias goianas, gerando um 
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oferta maior de empregos diretos e indiretos. Outro impacto é que várias empresas, 

de diversos segmentos serão abertas, além do aquecimento da economia local. 

Outro fato interessante que envolve a FNS, e que é considerada uma ação inclusive 

inteligente, é a sua própria construção. VALEC (2007, p. 6), relata o seguinte: 

 

O grande marco de realização da VALEC em 2007, no que se refere à 
construção da Ferrovia Norte-Sul, foi a conclusão do processo de 
subconcessão do trecho de 720 quilômetros entre as cidades de Açailândia 
(MA) e Palmas (TO) que, além de se configurar como um novo modelo de 
captação de recursos - inédito no país por ser a primeira subconcessão de 
um trecho ferroviário ainda em construção – representou para a empresa 
um significativo aporte financeiro - R$ 1,478 bilhão – que possibilitará a 
continuidade da implantação deste projeto nos próximos dois anos. 
 

Ou seja, com o próprio valor recebido da venda da concessão para operação, a 

Valec construiu e constrói os trechos seguintes, minimizando dessa forma a 

dispêndio de recursos públicos pelo Governo Federal. 

 

Alguns trechos da FNS, já estão construídos e em operação. Por exemplo, o trecho 

ferroviário ligando as cidades maranhenses de Estreito e Açailândia já está 

concluído e em operação comercial desde 1996. Esses 215 quilômetros de linha 

ferroviária se conectam a Estrada de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao Porto de 

Itaqui, em São Luís. (VALEC, 2011). 

 

Com essa operação, a FNS, já implanta uma nova dinâmica na mobilidade de 

cargas no interior do país. O volume transportado pela ferrovia tem alcançado, 

anualmente, um aumento expressivo, atingindo o patamar de 4,9 milhões de 

toneladas de cargas desde o início da operação comercial. O escoamento da 

produção pela ferrovia representa para o produtor local uma redução no custo do 

frete calculada em torno de 30% em relação ao praticado pelo modal rodoviário 

(VALEC, 2011). 

 

Um dos fatores mais importantes desse projeto e que foi evidenciado acima, é o 

barateamento do transporte dos produtos agropecuários, bem como dos produtos 

com valor agregado. Esses produtos têm seus custos de transporte minimizados em 

torno de até 30%. Ou seja na condição global atual de competitividade por qualidade 
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de produtos e preços, o Brasil, já pode afirmar que possui mais uma mola propulsora 

de desenvolvimento e competitividade, que é a FNS. 

 

De tudo o que foi destacado até o momento, não acontecerá diferente em Goiás, e 

principalmente no município de Santa Helena de Goiás, que será sede de uma das 

plataformas multimodal, que a Ferrovia terá ao longo do seu percurso, é o que 

destaca a VALEC (2011): 

 

Com a construção da FNS em Goiás, o Governo Federal espera 
proporcionar aos goianos os mesmo benefícios socioeconômicos que vem 
sendo gerados no Maranhão e no Tocantins, tais como a geração de cerca 
de 7.500 empregos diretos e a promoção do desenvolvimento sustentável 
na região, além da melhoria da qualidade de vida das populações locais. 
 

 

A implantação da ferrovia tem também um significado muito importante para a 

viabilização econômica do empreendimento e, especialmente, para o aumento de 

sua atratividade, uma vez que o volume mais importante de seu carregamento, nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, seguramente, será fornecido pelo Estado de Goiás – 

grande produtor de grãos e minérios, e também benefícios sociais surgirão da 

implantação da FNS.  

 

O projeto possibilitará a ocupação econômica e social da extensa região do cerrado 

brasileiro, 1,8 milhão de km² - viabilizando a implantação de negócios e induzirá à 

geração de frentes de trabalho com absorção de mão de obra anual equivalente a 

mais de 750 mil empregos diretos e indiretos, incluindo o período de construção e 

um período de 20 anos de operações normais (SEINFRA, 2011).  

 

O canteiro de obras da FNS em Santa Helena de Goiás, está no perímetro urbano 

da cidade. Algumas empresas que constroem o trecho que passa no município, e 

outras que prestam serviços a estas estão há alguns meses no município. Já foram 

contratados muitos trabalhadores da região para trabalhar na construção da ferrovia, 

conforme relatou o Superintendente Regional da Valec, Alípio Junqueira, em 

entrevista a Barbosa (2011): “Empregamos em torno de 300 homens e 80 máquinas 

entre, caminhões, escavadeiras e tratores entre outras.”  
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Sobre a quantidade de Km’s que a Ferrovia passa no município, o Superintendente 

da Valec afirma o seguinte “Aqui em Santa Helena a ferrovia irá passar por 38 Km”. 

E sobre previsão de término das obras no município, relata que “A previsão é até o 

final do ano de 2012. Pois esse é a meta da Presidência, e estamos trabalhando 

para cumprir esta meta”. Porém, até o fechamento deste trabalho, a obra no 

município de Santa Helena de Goiás não havia ainda sido finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
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4.1. Caracterização da pesquisa 

 

A dissertação tem como objetivo geral analisar as percepções de agentes 

econômicos locais quanto aos impactos socioeconômicos provocados pela 

construção da FNS no município de Santa Helena de Goiás.  

 

De acordo com Gil (1996, p. 11), “...a) o problema deve ser formulado como 

pergunta; b) o problema deve ser claro e preciso; c) o problema deve ser empírico; 

d) o problema deve ser suscetível de solução; e e) o problema deve ser delimitado a 

uma dimensão viável...”.  

 

 Estas recomendações foram observadas no desenvolvimento do presente trabalho, 

assim como a dimensão propositiva, pois de acordo Severino (2000, p. 26): “É difícil 

de eliminar da dissertação de mestrado o seu caráter demonstrativo. Também ela 

deve demonstrar uma proposição e não apenas explanar um assunto”. 

 

A pesquisa é descritiva, pois de acordo com Gil (1996, p. 11), a mesma “têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

Para atender os objetivos do estudo foram utilizados dois métodos diferentes de 

pesquisa. O primeiro, de caráter exploratório, utilizou o método qualitativo e o 

segundo, de caráter descritivo, utilizou o método quantitativo. 

 

A pesquisa exploratória, segundo Vergara (2000)  permite uma maior familiaridade 

entre o pesquisador e o tema pesquisado. Nesse sentido, caso o problema proposto 

não apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem 

adotados, será necessário que o pesquisador inicie um processo de sondagem, com 

vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses.  
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No caso deste estudo, a pesquisa exploratória foi feita com dirigentes de empresas, 

representantes do poder público e representante do setor acadêmico. A pesquisa 

qualitativa, através de entrevistas em profundidade foi utilizada neste caso.  

 

A metodologia de pesquisa qualitativa é aquela na qual o pesquisador busca obter 

resultados aprofundados através da averiguação com certo número de pessoas 

(Vergara, 2000). A entrevista em profundidade, por outro lado, permite a obtenção 

de informações profundas e detalhadas, estabelecendo uma compreensão ampla 

sobre o problema objeto da análise, assim como a criação de hipóteses criativas 

sobre o comportamento dos indivíduos.  

 

Tecnicamente as entrevistas em profundidade permitem a análise de posições 

individuais sobre o assunto em questão, permitindo uma compreensão mais 

profunda e individualizada da pessoa entrevistada. A entrevista em profundidade 

individual limita o poder de influência dos formadores de opinião e permite evitar a 

cristalização de posturas fixas em torno de um tema. 

 

4.2. Procedimentos metodológicos 

 

A unidade de análise nesta pesquisa foi o município de Santa Helena de Goiás, 

estado de Goiás, localizado a 220 Km da capital Goiânia.  

 

Foram empregadas duas amostras. A primeira, contendo um pequeno número de 

entrevistados (oito), foi composta por representantes do poder público (legislativo, 

executivo e segurança pública), do meio empresarial (construção civil, corretor de 

imóveis e agricultor classista) e representante do meio universitário. Este grupo 

respondeu a um questionário, com perguntas abertas que possibilitou uma análise 

qualitativa. 

 

Na pesquisa qualitativa os foram entrevistados:   

 

1) Professora universitária; 

2) Ex-secretário municipal; 
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3) Ex-presidente da câmara municipal; 

4) Representante do Sine (Sistema Nacional de Emprego) 

5) Representante ramo de construção; 

6) Representante do ramo de imóveis; 

7) Agricultor classista; 

8) Representante da Área de Segurança.  

 

- Representando a área acadêmica, uma professora, que é Economista, com 

Doutorado e Pós-Doutorado em Economia pela Unicamp, Mestre em 

Desenvolvimento Econômico é Professora há mais de 14 anos nas Universidades 

FESURV de Rio Verde e UEG de Santa Helena de Goiás, é natural e residente do 

município.  

 

- Representando a Prefeitura Municipal local, ex-secretário Municipal de 

Administração e Finanças, que esteve na função de janeiro de 2005 à dezembro de 

2012;  

 

- Representante da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, o ex-presidente da 

Instituição, que esteve na função de janeiro de 2011 à dezembro de 2012;  

 

- A representante do SINE –, a Coordenadora da Unidade na Cidade; 

 

- Representando o ramo da Construção Civil, um Arquiteto, que atua há 9 anos no 

mercado de elaboração de projetos habitacionais e avaliação de imóveis e há 8 anos 

está em Santa Helena de Goiás, inclusive faz parte do quadro de avaliadores de 

imóveis da Caixa Econômica Federal; 

 

- Representando a agricultura, um agricultor classista que atua no município há mais 

de 20 anos; 

 

- Representando os corretores de Imóveis, um empresário que atua há 30 anos no 

mercado imobiliário do município;  
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- Representando a Polícia Militar local, o 2º Tenente, que está atuando em Santa 

Helena de Goiás desde Fevereiro de 2011;  

 

Os entrevistados foram segmentados em três grupos: 

a) Grupo representativo do poder público: 

- Representante da Prefeitura Municipal;  

- Representante da Polícia Militar; 

- Representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

- Representante do SINE.  

 

b) Grupo representativo do setor privado:  

- Arquiteto/Construtor Civil; 

- Corretor de Imóveis Urbanos e Rurais; 

- Agricultor Classista.  

 

c) Representante da comunidade acadêmica:  

- Professora universitária. 

 

Para captar a percepção de representantes da sociedade local foram elaboradas 17 

perguntas, abrangendo as variáveis, preço, inflação, geração de renda, arrecadação 

tributária e investimento público e mercado de trabalho. 

 

As perguntas foram agrupadas em blocos, que ficaram estruturados da seguinte 

forma:  

Bloco I – Impacto no mercado de trabalho; 

Bloco II – Impacto na Infraestrutura social; 

Bloco III – Impactos Fiscais na Arrecadação e Investimento Público; 

Bloco IV – Impacto no Ambiente de Negócios. 

 

Na segunda amostra, cujos dados foram usados para a análise quantitativa, foram 

entrevistados um grande número de pessoas, 100 ao todo, segmentada da seguinte 

forma: por sexo, por idade, por profissão e por renda. 
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A amostra, também, foi intencional, com a seguinte composição: agricultores, 

estudantes universitários, funcionários e proprietários de indústrias, funcionários 

públicos, funcionários e proprietários do comércio, prestadores de serviços e 

associações de classe. 

 

Na pesquisa quantitativa foi utilizada a técnica de survey, que permite em função da 

padronização das perguntas um tratamento estatístico adequado. 

 

Os surveys envolvem a coleta de dados através de entrevistas aplicadas a uma 

amostra selecionada da população em estudo, em observância a um protocolo 

metodológico científico. (MALHOTRA, 2001) 

 

O levantamento de dados se deu através de um questionário, estruturado, com 25 

questões e foi aplicado durante o mês de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. 

 

Para medir a percepção dos entrevistados sobre os diversos temas utilizou-se uma 

escala Likert, com escala de zero a cinco, conforme é detalhado no apêndice B. 

 

O tratamento dos dados quantitativos levantados na pesquisa foi feito utilizando-se 

os softwares SPSS 17® e Microsoft Excel®.  

 

A estratégia de análise dos dados quantitativos levantados utilizou os seguintes 

métodos: análise estatística descritiva dos indicadores e construtos utilizados na 

construção teórica deste estudo e análise de cluster. 

 

O método estatístico descritivo por meio do cálculo de média, e desvio padrão 

“compreende a organização, o resumo e a descrição dos dados [...] para que, 

posteriormente, possam ser utilizados nas discussões de caráter descritivo ou 

analítico” (MALHOTRA, 2001, p. 73). 

 

A análise de cluster é uma técnica exploratória de análise multivariada de dados que 

permite classificar um conjunto de categorias em grupos homogêneos, observando 

apenas as similaridades ou dissimilaridades entre elas (HAIR, 2005). 
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Podem ser utilizados métodos hierárquicos, que obrigam ao cálculo de uma matriz 

de semelhança/distâncias ou os não hierárquicos que se aplicam diretamente sobre 

os dados originais e que partem de uma repartição inicial dos indivíduos por um 

número de grupos pré-definido. 

 

A análise de clusters desenvolvida nesta pesquisa baseou-se no método de 

agrupamento não hierárquico designado por K-means, que genericamente consiste 

na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a menor 

distância (HAIR, 2005). 
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5. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS: PERCEPÇÃO DOS AGENTES 

 

5.1. A dimensão qualitativa 

 

Nesta seção são apresentadas as respostas dos entrevistados da parte qualitativa 

da pesquisa. Para efeito de apresentação dos resultados, foi colocada sempre a 

pergunta e na sequência as respostas.  

 

Bloco I - Percepção dos agentes econômicos em relação aos impactos no 

mercado de trabalho. 

 

1.1 - De maneira geral, houve um aumento na oferta de emprego na cidade? E quais 

são os setores mais dinâmicos? 

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

“Houve um aumento na oferta de emprego na cidade, e os setores mais dinâmicos 

são o de logística e comércio”.  

“Concordo com o aumento na oferta de emprego, principalmente na construção civil, 

nas agroindústrias, áreas da saúde devido ao HURSO”. 

“Houve um aumento significativo na oferta do emprego sim. As empresas que mais 

contratam são as usinas e àquelas relacionadas à construção da ferrovia. Não se 

esquecendo do agronegócio que muito emprega. O mural de avisos do Sine, sobre 

ofertas de emprego está sempre cheio e o sistema é atualizado diariamente. O 

aumento da população e a migração de famílias para Santa Helena também 

aumentou significantemente a oferta de mão de obra por domésticas”.   

“Houve um grande aumento na oferta de emprego, e um dos setores mais dinâmicos 

é o da construção civil”. 

 

Das organizações privadas... 

“Houve um aumento na oferta de emprego na cidade, cito como setores a área de 

prestação de serviços como vendedores, pedreiros e pintores”. 
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“Houve aumento de oferta de empregos. E o setor que está mais empregando é o de 

construção civil. Pois antes a diária de um pedreiro era de setenta reais e o do 

servente era trinta reais e atualmente essa situação mudou, a diária de um pedreiro 

é de cento e trinta reais e a do servente é de setenta reais”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Houve um aumento principalmente ligado aos setores de prestação de serviços 

domésticos, construção civil e segurança”. 

 

1.2 - Em sua opinião nos últimos dois anos houve ganhos na renda dos 

trabalhadores? Onde estes ganhos são perceptíveis?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “O valor pago aos trabalhadores ligados às áreas administrativas está maior que a 

média paga na cidade”. 

“De maneira geral o trabalhador assalariado teve aumento. Nos últimos 7 anos o 

salário mínimo foi reajustado em mais de 5%, ou seja um aumento maior que a 

inflação do mesmo período. Inclusive particularmente em Santa Helena, foi gerada 

desde 2007 uma expectativa grande por parte da população com a construção da 

Ferrovia, e que a competitividade do município melhorou bastante, também devido a 

operação das usinas de açúcar e álcool da região que emprega muitos 

trabalhadores residentes em Santa Helena, devido também a construção e operação 

do HURSO – Hospital de Urgências da região Sudoeste, que emprega atualmente 

em torno de 800 pessoas, devido a pavimentação asfáltica urbana, onde o município 

não possui rua sem asfalto, incluindo os programas estaduais e federais, tanto os 

trabalhadores das agroindústrias bem como, da construção civil tiveram um 

crescimento maior na remuneração, sendo mais perceptíveis”. 

“Houve ganho na renda dos trabalhadores, principalmente quanto a oferta de 

emprego, menos trabalhadores ficaram ociosos”. 

 

Das organizações privadas.... 
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“Acredito que ocorreu o aumento de preço, porém não apenas no município, mas em 

todo o país. E melhorou a qualificação, aumentou a quantidade de empregados com 

CTPS assinada”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Ocorreu um aumento dos preços pagos a vários serviços, e isso provocou o 

aumento da renda destes indivíduos ligados a estas áreas (prestadores de serviços 

gerais) e também derivado do processo de estabilização econômica e os ganhos do 

salário mínimo. Os ganhos são perceptíveis nas camadas de população com uma 

renda de até dois salários mínimos, que tem movimentado a economia da nossa 

região, com um aumento de consumo de bens, principalmente da linha branca e 

avançado sobre bens como carros”. 

 

Nota-se que, todos os respondentes deram respostas parecidas, e todos afirmando 

que os trabalhadores tiveram crescimento em seus rendimentos de alguma forma. 

 

1.3 - Houve uma melhora na capacitação de mão de obra empregada, após o início 

da construção da ferrovia? 

 

De acordo com a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Não vejo melhorias na capacitação de mão de obra empregada, após o início da 

construção da ferrovia”.  

“Vejo melhorias na capacitação, porém não diretamente ligada à construção da 

ferrovia, mas sim em outras áreas, a exemplo da implantação do polo confeccionista 

Hering com cerca de 500 funcionários”. 

“Houve uma melhora na capacitação de mão de obra com a chegada da ferrovia, 

pois isso atraiu diversas pessoas que tentaram se qualificar, a fim de conseguir uma 

vaga de emprego. Porém atribui o aumento de capacidade à toda a dinâmica que 

girou em torno do crescimento da cidade: a chegada de várias empresas, o 

crescimento do setor sucroalcooleiro, a chegada de novas famílias, o regresso de 

estudantes que migraram para outras cidades em busca de formação profissional, a 
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parceria de entidades como o SEBRAE-GO, o governo e as empresas, a construção 

de universidades, dentre outros”. 

“Sim, houve uma acentuada melhora na capacitação de mão de obra, uma vez que 

o município tem buscado qualificar os trabalhadores”. 

 

Das organizações privadas... 

“Não houve melhorias”. 

“Houve melhorias”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Há uma maior pressão por parte das empresas, para terem funcionários cada vez 

mais qualificados. Muitos trabalhadores do município de Santa Helena de Goiás 

procuram esta qualificação na cidade de Rio Verde, através de cursos técnicos para 

aumentar as oportunidades de emprego e de rendimentos”. 

 

Bloco II - Percepção dos agentes econômicos em relação à infraestrutura 

social. 

 

2.1 - Você considera que houve melhoria na infraestrutura social da cidade 

(saneamento, energia, e transporte público)?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 

“Considero que não houve melhoras na infraestrutura social da cidade”. 

“Afirmo que mesmo antes da implantação da FNS, as áreas da Celg e Saneago já 

haviam sido amplamente atendidas. Hoje a cidade conta praticamente com 100% de 

água e esgoto tratado. Bem como, 100% de atendimento de rede elétrica. O 

transporte público urbano depende ainda da via pública para implantação”. 

“Acredito que houve uma grande melhoria, pois são pouquíssimos bairros que não 

tem rede de esgoto (somente 2 bairros). E ainda 100% da cidade é asfaltada e 

iluminada”.  



70 

 

 

 

“Houve uma melhoria na infraestrutura social da cidade no que diz respeito a 

saneamento, energia e transporte público, principalmente porque aumentou o 

número de imigrantes que vieram de outras cidades em busca de emprego ou de 

funcionários da empresa que está realizando a obra. Com isso, a cidade cresceu e 

melhorias foram realizadas para adequar à nova realidade”. 

“Felizmente Santa Helena é uma cidade com infraestrutura social (saneamento, 

energia, etc) satisfatórios, como já mencionado o transporte público local precisa ser 

implementado”. 

 

Das organizações privadas... 

“Não considero que houve melhorias”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Ao contrário houve um aumento da demanda por serviços sociais acima da 

capacidade existente piorando os serviços prestados em algumas áreas. Outro setor 

inexistente no município é o transporte público, com isso há um aumento de 

transportes alternativos, como mototáxi, que aumentaram o número na cidade a fim 

de atender esta demanda”. 

 

2.2 - Você acredita que houve melhora na área educacional do município após o 

início da construção da ferrovia? 

 

Conforme a pergunta as resposta foram: 

Do poder público... 

“Acredito que não houve melhorias no meio educacional no município após a 

construção da ferrovia”. 

“Em razão do trabalho feito nos últimos anos, houve expressiva melhora na área 

educacional. Onde investiu percentuais acima da exigência legal, valorizando 

profissionais e propiciando melhores condições aos estudantes. Na verdade a 

implantação da FNS vem contribuindo para incrementar ainda mais todo esse 

processo de melhoramento”. 

 “Devido à demanda, houve a necessidade de ampliar as estruturas existentes. 

Porém, não acredito que a Ferrovia tenha influenciado na qualidade do ensino”. 
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Das organizações privadas... 

“Nota-se que vários alunos se dedicam integralmente às suas atividades escolares 

(ensino superior), e sobre o ensino básico não tenho referências”. 

“Acredito que não houve melhorias diretamente”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Não houve melhorias, e o que tem ocorrido é que, o Governo Federal tem 

direcionado verbas para a educação para os municípios com desempenho melhor, 

com isso há um incentivo para maior cobrança por parte dos poderes municipais 

para melhorar os seus indicadores e manterem as crianças na escola”. 

 

2.3 - Com o início da construção da ferrovia, você acredita que a área da saúde tem 

conseguido atender as demandas desse setor? 

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Concordo que a área da saúde tem conseguido atender as demandas desse setor”. 

“Confirmo que com o início da construção da ferrovia a área da saúde tem 

conseguido atender as demandas”. 

“A saúde é um caos no Brasil, e não sei se dá para relacionar as duas coisas, saúde 

e ferrovia”. 

“A área da saúde possui estrutura à altura da demanda do município”. 

 

Das organizações privadas... 

“Tem conseguido, mas está muito apertado, pois há muita demanda”. 

“A área da saúde em Santa Helena não tem correlação com a FNS, e o HURSO é 

referência na Região. E o hospital municipal consegue atender as demandas dos 

setores”. 

 

Da comunidade acadêmica são... 

“O atendimento tem sido conseguido devido aos investimentos do Governo Federal 

e a construção e funcionamento do Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano pelo 
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governo do Estado de Goiás. Estes investimentos têm sido suficientes para atender 

a demanda dos residentes do município. Outra característica é que ocorre um 

grande deslocamento de pacientes para a cidade de Rio Verde, próxima a Santa 

Helena de Goiás, e que tem uma maior infraestrutura para a saúde do que a nossa”. 

 

2.4 - Você considera que houve aumento na violência em geral do município após 

início da construção da ferrovia? Caso sim, que tipos de violência são mais 

frequentes? 

 

Conforme a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Por já trabalhar na área de defensoria e segurança da população afirmo que a 

violência na cidade tem aumentado frequentemente, como casos de furto, assaltos e 

homicídios”. 

“Considero que não houve aumento de violência, pois na verdade todo o cuidado é 

colocado em prática pela empresa da construção da ferrovia, no sentido de recrutar 

e manter todo o pessoal que atua na construção de forma que em razão do elevado 

grau de capacidade das pessoas não há uma desenfreada vinda de pessoas para o 

município”. 

“Houve um aumento da violência no município nos últimos anos, mas não atribuiria 

este problema à construção da ferrovia, mas a cidade que cresce, e os problemas 

crescem juntos. Claro, que não é só isso, porque nos países desenvolvidos a 

criminalidade é bem menor, mas não deixa de existir. Por exemplo, o aumento do 

poder aquisitivo das pessoas é um fator atraente de marginais que passam pela 

cidade para roubar e cometer outros crimes. Já ouvi falar que houve tempos em 

Santa Helena que não se trancava carros e casas, hoje isso já não é possível, sem 

falar que, o aumento da população requer um planejamento social relacionado a 

estudo, moradia, trabalho, etc., que se for deixado de lado geram problemas 

característicos de cidades grandes”.  

“Quando surgem maiores oportunidades, o fluxo de pessoas aumenta, é uma 

tendência natural. A nossa segurança tem tentado combater, a violência das mais 

variadas formas, com muito dinamismo”. 
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Das organizações privadas... 

“Houve aumento em acidentes de trânsito, brigas e algazarras. E não considero que 

houve aumento de roubo, saliento também que as pessoas estão presas em casa 

devido a internet e a televisão”. 

“Houve aumento, principalmente de roubos, pois a cidade era bastante interiorana e 

calma, e recentemente está grave, inclusive cito o caso do setor de segurança 

residencial que cresceu bastante (cerca elétrica/alarme, monitoramento de 

câmaras).” 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Houve um aumento, principalmente na área de assaltos e violência contra jovens 

em situação de risco ligados especificamente a drogas. Outro aumento elevado é a 

violência contras as mulheres que tem aumentado devido ao cenário de descaso 

que o poder público trata a questão desde a esfera municipal até a federal”. 

 

2.5 - Há melhora na qualidade de vida dos trabalhadores? Que setores você 

percebe essa melhora?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

“Acredito que, de modo geral houve melhorias na qualidade de vida dos 

trabalhadores, pelo fato de existir um maior fluxo de dinheiro”.  

“A melhora de qualidade de vida é para a população em geral. Pois em Santa 

Helena não existe mais favelas, e a oferta de emprego é alta. Existem grandes 

opções de lazer, parques, pistas de caminhadas, ou seja o nível da qualidade de 

empregos melhoraram  consideravelmente, onde inexiste a chamada exploração de 

mão de obra braçal”.  

“Cito o salário e demais benefícios motivadores do trabalho”.  

“Nota-se, uma grande melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. No que se 

refere aos setores que estão recebendo grande melhora, percebemos que é o 

trabalhador braçal, pois tem encontrado uma maior comodidade de apoio, 

principalmente em sua locomoção”. 
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“Há uma melhoria no que diz respeito ao crescimento do número de empregos 

gerados e o número de pessoas que foram empregadas, porém ainda há muito que 

se melhorar na questão da qualidade de vida dos trabalhadores, principalmente, se 

tratando do trabalhador braçal”.   

 

Das organizações privadas... 

“Há melhorias na qualidade vida, e ainda cito como exemplos o SAMU, bombeiros, o 

lazer/lago, alimentação e moradia”. 

“Concordo com melhorias em todos os setores, e ainda complemento que antes o 

setor de serviços era altamente dependente do setor rural/bancário e dos 

pagamentos das Usinas de Açúcar e Álcool, o que atualmente melhorou bastante”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Não houve melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores, pois existem algumas 

ações que foram tomadas no município como a criação de um parque municipal que 

poderia proporcionar maior oportunidade de lazer e prática de esporte a um custo 

mais barato, contudo o parque foi construído numa zona muito afastada do 

município o que dificulta o acesso a população da cidade, enquanto no setor central 

da cidade existe uma área completamente abandonada que poderia ter recebido 

este investimento e poderia ter contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores”. 

 

Bloco III - Percepção dos agentes econômicos em relação aos impactos fiscais 

na Arrecadação e Investimento Público 

 

3.1 - Para você a Prefeitura teve crescimento de arrecadação, considerando os 

momentos antes e pós-início da construção da ferrovia? Que fatores influenciaram 

esse movimento?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Houve sim crescimento na arrecadação, o fator que influenciou foi o maior número 

de transações no comércio local”. 



75 

 

 

 

“A prefeitura teve crescimento de arrecadação, considerando os momentos antes e 

pós-início da construção da ferrovia, teve aumento de arrecadação, pois no trecho 

de 36 km que passa em Santa Helena, está orçado em R$ 630 milhões. O município 

se beneficia com o ISSQN. bem como, atualmente haver muitas transações de 

compra e venda de imóveis”.  

“Houve melhorias na arrecadação da prefeitura, o fluxo de pessoas aumentou e 

consequentemente os negócios foram proporcionais”. 

 

Das organizações privadas... 

“Os impostos aumentaram, devido ao aumento e o aquecimento do comércio, 

principalmente no setor de serviços”. 

“Com certeza houve aumento, pois várias empresas chegaram no município (através 

de prestação de serviços) através do ISSQN; na instalação do aeroporto, na 

expectativa do porto seco e logística de transporte”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Houve aumento da arrecadação, pois há um aumento das atividades produtivas na 

região que provoca um gasto maior da população refletindo em ganhos de 

arrecadação para o município. Fora a abertura de pequenas e médias empresas que 

necessitam de alvarás e licenças municipais, desta forma, aumentando a 

arrecadação”. 

 

3.2 - Qual é o foco da aplicação dos recursos públicos no município? 

 

Conforme a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

“São duas áreas, a infraestrutura e a melhoria na qualidade de vida”. 

“A saúde, educação, segurança e moradia”. 

 

Das organizações privadas... 

“São elas, a infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida”. 

“O foco está em manter o que já foi feito, pois não há nada de diferente, exemplo em 

Rio Verde tem o projeto ciranda, biblioteca, consultório odontológico itinerante, 
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patrulha rural e em Santa Helena não tem essas ações, pois a prefeitura apenas 

constrói praças e trabalha para a limpeza da cidade”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Os investimentos do município são direcionados à manutenção de programas 

sociais principalmente ligados a crianças e idosos. Não percebo um direcionamento 

ou focalização produtiva dos investimentos municipais. Nem mesmo para a melhoria 

da infraestrutura local para atração de investimentos não há ações concretas do 

município”. 

 

Bloco IV - Percepção dos agentes econômicos em relação ao Ambiente de 

Negócios. 

 

4.1 - Há um crescimento na abertura de novas empresas? E quais são os setores 

mais dinâmicos para você?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Há o crescimento na abertura de novas empresas, no comércio em geral, mas 

principalmente na prestação de serviço”.  

“Há um crescimento na abertura de novas empresas principalmente na construção 

civil. Muitas empresas têm procurado a prefeitura municipal para a obtenção de 

terreno para construírem suas sedes. As usinas de açúcar e álcool também estão 

fortes. O município adquiriu área ao lado da Italac para as empresas prestadoras de 

serviços às usinas montarem suas instalações. O Porto seco e a plataforma cargas 

também é um grande diferencial para o município, já que 30 alqueires serão 

disponibilizados para a construção do Porto Seco ao lado da G0-210 e outros 375 

mil m² para área empresarial”.  

“Sim, pois observo um aumento na abertura de novas empresas, uma vez que, com 

o desenvolvimento do município surgem novas necessidades e demandas por bens 

e serviços. Os setores mais dinâmicos são o setor sucroalcooleiro, hotelaria, 

confecção, agrícola em geral e de transporte”.  
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“A princípio o maior crescimento que houve foi no ramo hoteleiro e em seguida no 

ramo da alimentação, contando também com o surgimento de novas empresas, 

dando suporte à Ferrovia Norte-Sul”. 

 

Das organizações privadas... 

“Teve um crescimento, as que já existiam foram ampliadas com aumento de mão de 

obra. Pois houve muitas inaugurações de hotéis, restaurantes e panificadoras”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Houve aumento de novas empresas no setor de prestação de serviços 

especializados, tais como consultorias, projetos e escritórios. Há uma abertura de 

novas empresas no segmento de pequenas empresas. Os setores mais dinâmicos 

são os ligados a prestação de serviços, como salões de estética, prestação de 

serviços médicos, mecânicas para automóveis, e restaurantes”. 

 

4.2 - As empresa já existentes no município antes do início da construção da 

Ferrovia, estão conseguindo atender as demandas atualmente existentes?  

 

De acordo com a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “As empresa já existentes no município antes do início da construção da Ferrovia, 

estão conseguindo atender as demandas atualmente existentes”.  

“A cidade teve um incremento para o atendimento primário na construção civil que é 

um reflexo da FNS e dobrou a oferta na rede de hotelaria, bem como, a oferta de 

prestação de serviços diversos, tais como: posto de gasolina, lava jato, oficina 

mecânica, etc. Na prestação de serviços direto para a construção da FNS. As 

empresas estão conseguindo atender a demanda”. 

“Sim, as empresas conseguem atender as demandas existentes, no entanto, o 

crescimento da cidade tem chamado atenção e atraído novos investidores e 

empreendedores. Além do mais, a proximidade entre os municípios de Santa Helena 

e Rio Verde favorece àqueles que preferem buscar produtos e serviços naquele 

município”. 
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“As empresas existentes no município estão redobrando esforços com aumento de 

estoques, bem como, capacitação de funcionários, visando atender a demanda 

local”. 

 

Das organizações privadas... 

“Existem algumas empresas que se adequaram no mercado, outras não. As que se 

adequaram estão dando conta de atender, por exemplos lojas de materiais de 

construção e lojas de autopeças”. 

“Acredito que a área de construção civil não consegue atender toda a demanda 

existente”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“As empresas existentes não conseguem atender as demandas, pois as demandas 

são muito altas para a capacidade instaladas das mesmas, abrindo com isso 

oportunidades para novas empresas entrarem no mercado”. 

 

4.3 - Há facilidade na criação de parcerias entre as organizações?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

“Há facilidade na criação de parcerias entre as organizações”. 

“Há facilidade na criação de parcerias entre as organizações. A empresa Valec que 

é operadora da FNS, é uma empresa Altamente organizada e previsível, onde todos 

os aspectos, ambiental social, saúde, são tratados de maneira profissional, 

minimizando eventuais efeitos negativos ou conflitos e situações inesperadas”. 

“Há facilidade na criação de parcerias entre as organizações. Um exemplo disso é a 

parceria entre SINE e as empresas empregadoras onde há respectivamente 

demanda e oferta de mão de obra. Além disso, há uma interligação entre a Unidade, 

a prefeitura, o Estado, as empresa, meios de comunicação, sindicatos e etc., em 

todo o processo de recrutamento, além dos demais serviços prestados ao 

trabalhador”.  

“Não há nenhuma dificuldade na criação de parcerias entre as organizações locais 

ou até mesmo de outras regiões”. 
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Das organizações privadas são... 

“Não há parcerias e sim concorrência”. 

“Não há parcerias”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Não há facilidade na criação de parcerias entre as organizações, pelo ambiente 

extremamente competitivo que percebo na região, isto é perceptível até na área de 

ensino superior, apenas da diversidade de universidade na região não há parcerias 

entre as mesmas em nenhuma área, nem ensino, pesquisa e extensão. No ambiente 

empresarial considero que o cenário é mais grave quanto a parcerias, não existindo 

nem mesmo intercâmbio de informações”. 

 

4.4 - Há facilidade na logística de transporte local, estadual e nacional?  

 

Conforme a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

“Há facilidade na logística de transporte local, estadual e nacional”.  

“Há facilidade na logística de transporte local, estadual e nacional, e que 

coincidentemente antes das obras foi construindo na região, toda uma estrutura de 

ligação rodoviária concomitantemente com as Br’s 452 e 060 foram recuperadas e 

melhoradas, além de que, no município foi construído um moderno aeroporto com 

capacidade para operar com aeronaves de grandes portes. Tudo isso, ligando via 

modal rodoviário ao porto de São Simão, colocando dessa forma, Santa Helena bem 

logisticamente”. 

“O transporte local, bem como, estadual e nacional tem procurado atender a 

demanda e em especial o transporte urbano local precisa ser incrementado”. 

“Não há dificuldades entre a logística do transporte local, estadual e nacional. E vêm 

sendo realizadas melhorias no que diz respeito ao assunto, como a duplicação da 

rodovia Br 060 e o projeto de construção do porto seco no município de Santa 

Helena”.  
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Das organizações privadas... 

“Já melhorou bastante, por exemplo, há ônibus para transporte interurbano que 

estão em melhores qualidades e com mais disponibilidade, além da qualidade das 

rodovias que tem melhorado além da duplicação da Br 060”. 

“Concordo com a facilidade na logística de transporte local, estadual e nacional, 

principalmente com a abertura da rodovia Arantina/Edéia facilitando a ida à Goiânia, 

o Aeroporto, as rodovias e com a FNS haverá uma grande melhoria nessa área”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Não vejo facilidades de logística de transporte em nenhuma das esferas (local, 

estadual e nacional). O transporte é concentrado na modal rodoviária e tendo uma  

centralização nas Br’s e Go’s disponíveis, sendo que nenhuma delas, é duplicada”. 

 

4.5 - Comparando os períodos 2007/2008 com o período 2011/2012, nota-se um 

crescimento no valor dos imóveis e aluguéis urbanos, na sua opinião esses valores 

têm subido, devido a chegada da construção da ferrovia? Justifique sua resposta. 

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “É um somatório de fatores, ou seja, o HURSO (Hospital de Urgências do Sudoeste 

Goiano) com mais de 800 pessoas, a construção da FNS, operando com cerca de 

1.500 pessoas, Usina Santa Helena de Goiás/Grupo Naoum, Facilidade de acesso 

ao financeiro imobiliário.”  

“A ferrovia contribuiu para o crescimento de valores incluindo a lei de oferta e 

procura”. 

“Há um enorme crescimento, no preço dos imóveis, bem como, no que se refere aos 

aluguéis, pois a demanda, ou seja, a procura pelos mesmos teve um aumento 

considerável”. 

 

Das organizações privadas foram... 

“Acredito que esses valores têm aumentando com a chegada da ferrovia”.  

“Esse crescimento não é voltado somente à construção da ferrovia, mesmo essa 

tendo uma significativa parcela de contribuição no aumento desses valores. 
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Atualmente há uma grande injeção de crédito imobiliário no município, oriundos do 

Programa Federal de aquisição ou construção de imóveis “Minha casa Minha vida”. 

Já os aluguéis têm caído o valor desde 2011, porém o valor do terreno e o m² 

construído (casa nova) está em torno de R$ 800,00 a 900,00 por m². Inclusive o m² 

do município de Santa Helena de Goiás tende a ser um valor mais elevado do que 

na cidade de Goiânia”.   

 

Da comunidade acadêmica foi... 

“A chegada da construção da ferrovia é o principal fator que provou este aumento, 

devido à elevada demanda de funcionários por moradia na região que foram trazidos 

às construções iniciais da ferrovia. Esta população que chegou além de demandar 

residência também necessitava da prestação de serviços, por isso, que os dois 

setores, serviços e aluguéis tiveram maiores aumentos”. 

 

4.6 - Comparando os períodos 2007/2008 (antes da construção) com o período 

2011/2012 (pós-início da construção), quais são as suas percepções quanto as 

variações de preços nos setores econômicos da cidade?  

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Teve um aumento no preço dos imóveis e aluguéis neste período”.  

“Houve uma grande alteração no cenário econômico da região neste período, 

principalmente no que tange à aspectos logísticos... principalmente com o 

asfaltamento da GO 210 que liga Santa Helena a Rio Verde e respectivamente 

Santa Helena à Turvelândia/Porteirão, esta rodovia se transformou num grande 

corredor, proporcionando aos moradores dos municípios citados a opção de 

comprarem melhor (preço e qualidade), não somente na cidade onde reside, mas 

também em outras cidades próximas, com fácil acesso e baixo custo... Isso 

automaticamente obrigou os empresários em geral a se adequarem a essa nova 

dinâmica econômica regional... e que o município de Santa Helena, vive atualmente 

um grande boom imobiliário, devido a movimentação com a construção da Ferrovia 

Norte-Sul e o financiamento imobiliário”. 
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“De maneira geral, os preços tiveram uma pequena majoração, até porque, não 

poderia ser diferente uma vez que, a cidade passou a ter maior demanda do que 

oferta de produtos”. 

 

Das organizações privadas... 

“Há alta do preço do aluguel, dos imóveis, no preço e disponibilidade da mão de 

obra, e no comércio em geral, principalmente na alta produtividade em 

panificadoras, porém deve ser algo provisório, onde os valores voltarão a ser como 

era antes, sendo que o porto seco e o aeroporto de cargas tem que ser implantados 

em Santa Helena, caso contrário os fatores negativos serão maiores”.  

 

Da comunidade acadêmica... 

“Ao comparar os períodos afirmo que houve um aumento principalmente de preços 

nos setores ligados a serviços, e que estes são necessários à manutenção de 

atividades produtivas, e há um aumento dos preços dos alimentos, principalmente 

em restaurantes e prestadoras de serviços, desde limpeza doméstica a manutenção 

das residências, como encanadores, pintores e pedreiros. Outro aumento 

substancial foi nos aluguéis residenciais e de comércios na cidade”. 

 

4.7 - Você consegue perceber que as empresas estão trabalhando em conjunto, 

para a geração de tecnologias? Quais são os setores que você percebe essas 

parcerias? 

 

Mediante a pergunta, as respostas foram as seguintes: 

Do poder público... 

 “Não percebo trabalho em conjunto das empresas e a geração de tecnologias”. 

“Percebo o trabalho em conjunto das empresas, principalmente na área da 

agroindústria e também na área da construção civil, bem como, na área 

confeccionista”. 

“Percebo que, as empresas estão integradas no que diz respeito à realização de 

melhorias, mas não tenho muito conhecimento no que se refere à união das 

mesmas na geração de tecnologias”.  
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“Há várias empresas que estão construindo a Ferrovia Norte-Sul, onde há uma 

grande parceria entre as mesmas”. 

 

Das organizações privadas: 

“As empresas não tem trabalhado em conjunto, pois há muita concorrência”. 

“As empresas não trabalham com parceria em Santa Helena. As empresas se 

isolam, inclusive a difusão de tecnologia e conhecimento é pouquíssima”. 

 

Da comunidade acadêmica... 

“Não há na região uma prática de trabalho em conjunto para a geração de 

tecnologias, mesmo com a presença de várias instituições de ensino superior. Não 

consegue perceber parcerias para a geração de tecnologias. Talvez a prática de 

maior sucesso é a do Centro Tecnológico da COMIGO em Rio Verde que tem uma 

prática de parceria com empresas do setor agropecuário para a geração de 

tecnologias juntamente com as universidades. Em Santa Helena de Goiás há a 

Fundação Goiás que tem este modelo, contudo com uma representativa muito 

reduzida ainda para a criação de uma dinâmica de inovação”. 

 

Para facilitar a análise da pesquisa qualitativa, o quadro 3, mostra de forma sucinta 

as percepções citadas acima. 
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QUADRO 3 

Resumo das percepções dos Agentes econômicos 

Segmentos 
Blocos 

Poder Público Organizações 
Privadas 

Comunidade 
Acadêmica 

Mercado de 
Trabalho 

Houve aumento na 
oferta de emprego, 

aumento na 
remuneração e 

melhoria na 
qualificação da mão 

de obra. 

Houve aumento na 
oferta de emprego e 

aumento na 
remuneração. 

Houve aumento na 
oferta de emprego e 

aumento na 
remuneração. 

Infraestrutura 
Social 

Houve melhoria, sem 
reflexos na área 

educacional, com 
aumento da violência. 

Não houve melhoria,  
há o aumento de 

demanda na área da 
saúde e aumento da 

violência. 

Houve aumento da 
demanda por 

infraestrutura social e 
há o aumento da 

violência. 

Arrecadação 
e 

Investimento 
Fiscal 

Houve crescimento na 
arrecadação, com 
investimentos nas 
áreas da saúde, 

educação, segurança 
e moradia. 

Houve crescimento na 
arrecadação. 

Houve crescimento na 
arrecadação. 

Ambiente de 
Negócios 

Aumento na abertura 
de empresas. As 

empresas já 
existentes conseguem 
atender as demandas. 

Há parcerias, existe 
facilidade logística e 

houve crescimento no 
valor dos imóveis. 

Aumento na abertura 
de empresas.  

As empresas já 
existentes não 

conseguem atender a 
demanda. Não há 
parcerias, existe 

facilidade logística, 
houve crescimento no 

valor dos imóveis. 

Aumento na abertura 
de empresas. As 

empresas já 
existentes não 

conseguem atender a 
demanda. Não há 

parcerias e não existe 
facilidade na logística. 
Houve crescimento no 

valor dos imóveis. 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

De acordo com o Quadro 3 verifica-se que, em relação os impactos no mercado de 

trabalho os três segmentos pesquisados afirmaram que houve aumento na oferta de 
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emprego, porém, apenas nas respostas do setor público houve afirmação sobre o 

aumento da qualificação da mão de obra. 

 

Já sobre as percepções sobre a Infraestrutura, nota-se que, os três segmentos 

possuem opiniões diferentes sobre a melhoria da infraestrutura social com a 

construção da FNS. Em relação a violência, tanto o serviço público, as organizações 

privadas e a comunidade acadêmica afirmam que,  infelizmente,  houve crescimento 

da mesma. 

 

Em relação a arrecadação e investimento fiscal, todos os segmentos opinaram que 

houve crescimento na arrecadação por parte da prefeitura, e com pouca ênfase 

sobre o direcionamento dos investimentos públicos. 

 

Quanto ao ambiente dos negócios, os entrevistados são unânimes em apontar o 

aumento na abertura de empresas e no crescimento do valor dos imóveis. Entendem 

que há uma demanda em expansão, não atendida pelas empresas locais. 

Entretanto, os segmentos representativos do setor privado e da academia apontam 

que há dificuldade de estabelecimento de parcerias e que a logística é insatisfatória 

e pode inibir o crescimento/aparecimento de empresas. 

 

5.2. A dimensão quantitativa 

 

5.2.1. O perfil da amostra 

 

O perfil da amostra pesquisada foi composto de cem entrevistas, e dividida entre os 

segmentos abaixo mostrados nos gráficos. 
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FIGURA 4 – Gráfico Sexo 

               
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

58% dos entrevistados são do sexo masculino e 42% do sexo feminino. 

 

FIGURA 5: Gráfico Faixa etária 

 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

43,3% dos entrevistados são da faixa etária entre 31 a 50 anos, 34,3% da faixa entre 

22 a 30 anos e 13,1% entre 18 e 21 anos. 
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FIGURA 6: Gráfico Profissão 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

25,8% são empregados da iniciativa privada, 24,7% dos entrevistados são 

profissionais que ocupam cargo de diretores ou gerentes, 23,7% são proprietários e 

17,2% são estudantes universitários.  

 

Figura 7: Gráfico Renda familiar 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

67% dos entrevistados têm renda entre 1 e 5 Salários mínimos, 22,7% entre 5 e 10 

salários mínimos 8% entre 10 e 20 salários mínimos. 

 



88 

 

 

 

Após a análise do perfil da amostra procedeu-se com a análise dos dados 

levantados. 

 

5.2.2. Análise descritiva das variáveis 

 

Os resultados da análise descritiva das variáveis, objeto deste questionário, estão 

apresentados na tabela 4. 

 

TABELA 4 - Estatística descritiva 

Variável N Média 
Desvio 

Padrão 

1. A agricultura será beneficiada e irá aumentar sua produção para 

atender o mercado de outras regiões e de exportação. 
100 4,2900 ,94596 

2. A agricultura irá diversificar a sua produção e o agronegócio será 

dinamizado. 
100 3,7600 1,26427 

3. As indústrias atuais aumentarão sua produção para atender o 

mercado local e de outras regiões. 
100 4,0800 1,10718 

4. O município conseguirá atrair novas indústrias em função da 

implantação da Ferrovia. 
100 4,3700 ,90626 

5. O município irá se transformou em um importante centro regional de 

comércio e de prestação de serviços. 
100 4,1600 ,98186 

6. Houve demanda por novas moradias e o setor de construção civil se 

expandiu. 
100 4,5700 ,68542 

7. A arrecadação da Prefeitura irá se expandiu. 99 4,4545 ,93974 

8. Eu acredito, que a economia do município cresceu mais do que 

ocorreu antes da construção da Ferrovia Norte-Sul. 
100 4,4500 ,77035 

9. A cidade atraiu novos trabalhadores oriundos de outras localidades e 

eles residirão na cidade mesmo após o término das obras da Ferrovia.  
100 3,7200 1,17275 

10. Os salários no município aumentaram devido ao aumento da 

procura por novos trabalhadores. 
100 3,6600 1,29662 

11. O custo de vida aumentou devido ao aumento da população 

urbana. 
100 4,2700 ,93046 

12. Haverá melhorias na área da educação fundamental (1ª a 8ª 

séries). 
100 3,2100 1,49271 

13.  A população tem acesso a melhores serviços de saúde 

(atendimento médico e hospitalar). 
100 3,0400 1,42786 

14. O serviço de saneamento (água e esgoto) foi melhorado. 100 3,1600 1,30050 

15 O mercado de trabalho está mais dinâmico e houve expansão de 100 4,1200 ,96693 



89 

 

 

 

oferta de empregos. 

16. A área de lazer e entretenimento deverá se expandir. 100 3,6800 1,21339 

17. A Prefeitura irá melhorou o distrito industrial da cidade.   95 3,7368 1,17790 

18. Haverá implantação de  cursos técnicos  na cidade. 96 3,8125 1,08882 

19. Serão implantados novos cursos universitários na cidade. 94 3,5106 1,34999 

20. Há maior insegurança com o aumento da violência e uso de drogas. 95 4,3895 1,04469 

21. As associações de classe (sindicatos, associações, cooperativas de 

produtores) ficaram mais fortes e representativas e estão ajudando a 

desenvolver o município. 

96 3,6667 1,18470 

22. A prefeitura melhorou as vias urbanas e as estradas vicinais 

(rurais). 
96 3,5833 1,28691 

23. Será implantado um Centro de Exposições para promover os 

produtos locais. 
96 3,3021 1,28243 

24. Será construído shopping center no município. 96 2,9063 1,72339 

25. Será construído prédio moderno de negócios para ser ocupado por 

salas comerciais. 
96 3,1979 1,60670 

   Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A variáveis que na percepção dos agentes econômicos são mais impactantes 

(maiores médias): perg6 - Demanda por novas moradias e expansão da  construção 

civil, média 4,5700; perg7 - A arrecadação fiscal da Prefeitura, média 4,4545 e perg8 

- A economia do município cresceu mais do que ocorreu antes da construção da 

Ferrovia Norte-Sul, média 4,4500. As variáveis com as menores médias foram: 

perg24 - Será construído shopping center no município, média 2,9063; perg13 - A 

população tem acesso a melhores serviços de saúde (atendimento médico e 

hospitalar), média 3,0400; perg14 - O serviço de saneamento (água e esgoto) foi 

melhorado, média 3,1600 e perg25 - Será construído prédio moderno de negócios 

para ser ocupado por salas comerciais, média 3,1979. 

 

Após a análise descritiva das variáveis foi feita, a verificação das estatísticas 

descritivas entre os segmentos de entrevistados (por sexo, idade, profissão e renda 

familiar). 
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5.2.3. Análise descritiva entre segmentos 

 

Para facilitar a construção e apresentação das tabelas foram usados códigos para 

as questões conforme o quadro abaixo. 

 

QUADRO 4 

Variáveis e perguntas do questionário 

Perg1 
1. A agricultura será beneficiada e irá aumentar sua produção para atender o 

mercado de outras regiões e de exportação. 

Perg2 2. A agricultura irá diversificar a sua produção e o agronegócio será dinamizado. 

Perg3 
3. As indústrias atuais aumentarão sua produção para atender o mercado local e 

de outras regiões. 

Perg4 
4. O município conseguirá atrair novas indústrias em função da construção da  

Ferrovia. 

Perg5 
5. O município se transformou em um importante centro regional de comércio e de 

prestação de serviços. 

Perg6 6. Houve demanda por novas moradias e o setor de construção civil se expandiu. 

Perg7 7. A arrecadação da Prefeitura se expandiu. 

Perg8 
8. Eu acredito que a economia do município cresceu mais do que ocorreu antes da 

construção da Ferrovia Norte-Sul. 

Perg9 
9. A cidade atraiu novos trabalhadores oriundos de outras localidades e eles 

residirão na cidade mesmo após o término das obras da Ferrovia.  

Perg10 
10. Os salários no município aumentaram devido ao aumento da procura por novos 

trabalhadores. 

Perg11 11. O custo de vida aumentou devido ao aumento da população urbana. 

Perg12 12. Haverá melhorias  na área da educação fundamental (1ª a 8ª séries). 

Perg13 
13.  A população tem acesso a melhores serviços de saúde (atendimento médico e 

hospitalar). 

Perg14 14. O serviço de saneamento (água e esgoto) melhorou. 

Perg15 
15 O mercado de trabalho está mais dinâmico e houve expansão de oferta de 

empregos. 

Perg16 16. A área de lazer e entretenimento deverá se expandir 

Perg17 17. A Prefeitura irá melhorou o distrito industrial da cidade.   

Perg18 18. Haverá implantação de  cursos técnicos  na cidade. 

Perg19 19. Serão implantados novos cursos universitários na cidade. 

Perg20 20. Há maior insegurança com o aumento da violência e uso de drogas. 

Perg21 
21. As associações de classe (sindicatos, associações, cooperativas de 

produtores) ficaram mais fortes e representativas e estão ajudando a desenvolver o 
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município. 

Perg22 22. A prefeitura melhorou as vias urbanas e as estradas vicinais (rurais). 

Perg23 23. Será implantado um Centro de Exposições para promover os produtos locais 

Perg24 24. Será construído shopping center no município. 

Perg25 
25. Será construído prédio moderno de negócios para ser ocupado por salas 

comerciais. 

Fonte: Dados do questionário 
 

Para avaliar as respostas dos segmentos de entrevistados, foi feita a comparação 

entre as médias das variáveis. Para efeito de verificação das diferenças entre as 

médias dos segmentos empregou-se o teste de Kruskal-Wallis, que é a versão não 

paramétrica para medições da ANOVA de um fator independente. Esse teste é 

usado quando se tem mais de duas amostras independentes e pode-se assumir que 

elas são de populações com o mesmo formato, não necessariamente Normal. O 

teste de Kruskal-Wallis pode ser usado com dados ordinais,intervalares ou 

proporcionais. O resultado do teste é avaliado através do p-valor, que quando é 

maior que 0,05 indica que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(HAIR et al, 2005). 

 

TABELA 5 - Estatística descritiva por sexo 

               Masculino  Feminino 

Variável 
N Média 

Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Sig bi-

caudal 

Perg1 58 4,4655 ,77721 42 4,0476 1,10326 ,029 

Perg2 58 3,8966 1,22388 42 3,5714 1,30931 ,170 

Perg3 58 4,2759 ,87445 42 3,8095 1,32955 ,094 

Perg4 58 4,4138 ,93723 42 4,3095 ,86920 ,435 

Perg5 58 4,3448 ,82827 42 3,9048 1,12205 ,047 

Perg6 58 4,6724 ,54251 42 4,4286 ,83060 ,170 

Perg7 58 4,6379 ,61268 41 4,1951 1,22922 ,099 

Perg8 58 4,4828 ,73129 42 4,4048 ,82815 ,627 

Perg9 58 3,7414 1,14800 42 3,6905 1,21952 ,927 

Perg10 58 3,8448 1,23972 42 3,4048 1,34454 ,084 

Perg11 58 4,2414 1,08110 42 4,3095 ,68032 ,590 

Perg12 58 3,2931 1,53336 42 3,0952 1,44508 ,397 

Perg13 58 3,1552 1,53099 42 2,8810 1,27265 ,212 

Perg14 58 3,2241 1,41475 42 3,0714 1,13466 ,381 
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Perg15 58 4,2069 ,87376 42 4,0000 1,08200 ,425 

Perg16 58 3,6724 1,21955 42 3,6905 1,21952 ,930 

Perg17 57 3,8772 1,07022 38 3,5263 1,30977 ,226 

Perg18 57 3,8947 ,97622 39 3,6923 1,23871 ,543 

Perg19 57 3,6842 1,29777 37 3,2432 1,40249 ,147 

Perg20 56 4,6071 ,86715 39 4,0769 1,20054 ,002 

Perg21 57 3,7719 1,22500 39 3,5128 1,12090 ,193 

Perg22 57 3,6491 1,31599 39 3,4872 1,25387 ,463 

Perg23 57 3,4035 1,30739 39 3,1538 1,24686 ,345 

Perg24 57 3,0702 1,64599 39 2,6667 1,82574 ,290 

Perg25 57 3,3860 1,50895 39 2,9231 1,72268 ,208 

     Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A análise dos dados da tabela 5 que retrata a segmentação homem e mulher,  

mostra que somente as variáveis Perg1, Perg5 e Perg20 apresentam diferenças 

significativas entre os segmentos de homens e mulheres, sendo que o segmento de 

homens apresentou maiores médias. 

 

As respostas dos homens que mais se diferenciam das mulheres foram: que a 

agricultura irá se beneficiar, que o município se transformou em centro regional de 

comércio e prestação de serviços e que há maior insegurança com o aumento da 

violência e uso de drogas. 

 

TABELA 6 - Estatística descritiva por idade 

18 a 21 anos 22 a 30 anos 31 a 50 anos mais de 50 anos 
Variável 

N Média N Média N Média N Média 

Sig bi-

caudal 

Perg1 13 3,6923 34 4,3824 43 4,4186 9 4,2222 ,067 

Perg2 13 2,8462 34 3,7647 43 3,9302 9 4,2222 ,099 

Perg3 13 3,4615 34 4,1765 43 4,0930 9 4,4444 ,147 

Perg4 13 4,2308 34 4,4412 43 4,2791 9 4,6667 ,808 

Perg5 13 3,2308 34 4,1765 43 4,3023 9 4,6667 ,006 

Perg6 13 4,5385 34 4,4118 43 4,6512 9 4,7778 ,249 

Perg7 13 3,7692 34 4,4706 42 4,5476 9 4,8889 ,064 

Perg8 13 4,3077 34 4,3235 43 4,5116 9 4,7778 ,389 

Perg9 13 3,8462 34 3,7059 43 3,6744 9 3,7778 ,993 

Perg10 13 3,3077 34 3,5000 43 3,8372 9 3,8889 ,467 

Perg11 13 4,3077 34 4,2059 43 4,3023 9 4,2222 ,726 
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Perg12 13 2,5385 34 2,9706 43 3,6047 9 3,2222 ,078 

Perg13 13 2,4615 34 2,7353 43 3,3256 9 3,6667 ,031 

Perg14 13 2,9231 34 2,9412 43 3,3721 9 3,3333 ,341 

Perg15 13 3,6923 34 3,9412 43 4,2558 9 4,6667 ,066 

Perg16 13 4,2308 34 3,3824 43 3,6977 9 3,8889 ,094 

Perg17 12 3,1667 33 3,6667 41 3,9756 9 3,6667 ,259 

Perg18 13 3,0769 33 3,6364 41 4,1463 9 4,0000 ,050 

Perg19 11 2,5455 33 3,1818 41 3,8780 9 4,2222 ,016 

Perg20 13 3,6923 33 4,4848 40 4,4250 9 4,8889 ,011 

Perg21 13 2,9231 33 3,7273 41 3,7805 9 4,0000 ,123 

Perg22 13 3,0000 33 3,4242 41 3,8293 9 3,8889 ,219 

Perg23 13 2,6154 33 3,1212 41 3,5854 9 3,6667 ,141 

Perg24 13 2,2308 33 2,6061 41 3,3171 9 3,1111 ,164 

Perg25 13 2,6154 33 2,9394 41 3,4634 9 3,7778 ,262 

     Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

No que diz respeito á idade, a tabela 6 mostra que somente as variáveis Perg5, 

Perg13, Perg19 e Perg20 apresentam diferenças estatisticamente significativas 

entre os segmentos de idade diferentes, sendo que as menores médias foram 

encontradas no segmento de idade entre 18 e 21 anos. 

 

TABELA 7 - Estatística descritiva por profissão 

Estudante 

universitário 
Proprietári0 

Diretor ou 

gerente 

Funcionário 

público 

Empregado da 

iniciativa 

privada 
Variável 

N Média N Média N Média N Média N Média 

Sig bi-

caudal 

Perg1 16 4,0625 22 4,3182 23 4,1304 8 4,5000 24 4,4583 1,000 

Perg2 16 3,1250 22 4,0000 23 3,7826 8 3,8750 24 4,0417 1,000 

Perg3 16 3,3125 22 4,5000 23 4,4348 8 3,1250 24 4,2917 ,936 

Perg4 16 4,3750 22 4,5455 23 4,6957 8 3,3750 24 4,3333 ,997 

Perg5 16 3,5000 22 4,6364 23 4,5217 8 3,6250 24 4,2083 ,957 

Perg6 16 4,4375 22 4,8182 23 4,5652 8 4,5000 24 4,7083 ,489 

Perg7 16 4,0000 22 4,8636 23 4,6957 8 3,8750 23 4,5217 ,926 

Perg8 16 4,5000 22 4,8182 23 4,5217 8 4,3750 24 4,2500 ,985 

Perg9 16 3,6875 22 3,9545 23 3,8261 8 3,7500 24 3,5000 ,998 

Perg10 16 3,0625 22 4,2727 23 3,8696 8 3,3750 24 3,6250 ,962 

Perg11 16 4,2500 22 4,4091 23 4,3913 8 4,3750 24 4,1250 ,645 

Perg12 16 2,3125 22 3,6364 23 3,6087 8 2,6250 24 3,5000 ,319 
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Perg13 16 2,0625 22 3,6818 23 3,5217 8 2,6250 24 3,0417 ,125 

Perg14 16 2,5625 22 3,7273 23 3,4348 8 3,0000 24 3,3333 ,288 

Perg15 16 3,6875 22 4,5000 23 4,3478 8 4,2500 24 4,0833 ,666 

Perg16 16 3,8125 22 4,0909 23 3,9130 8 2,5000 24 3,8333 ,936 

Perg17 15 3,4000 21 4,1429 21 4,0952 8 2,7500 23 3,9565 ,550 

Perg18 16 3,3125 21 3,9048 21 3,8571 8 4,0000 23 4,1739 ,105 

Perg19 14 2,6429 21 3,8095 21 3,7619 8 3,6250 23 3,8696 ,091 

Perg20 16 4,1250 21 4,5714 20 4,6000 8 4,0000 23 4,4348 1,000 

Perg21 16 2,9375 21 4,2857 21 4,0000 8 2,7500 23 3,7826 ,997 

Perg22 16 2,8125 21 4,1905 21 3,8571 8 2,7500 23 4,0435 ,781 

Perg23 16 2,6875 21 3,5714 21 3,5238 8 3,3750 23 3,6522 ,236 

Perg24 16 2,0625 21 3,6190 21 3,2857 8 2,0000 23 3,2609 ,152 

Perg25 16 2,5000 21 4,0000 21 3,4762 8 2,3750 23 3,3913 ,465 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Quanto à ocupação exercida por aqueles que responderam do questionário, a 

análise da tabela 7 mostra que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as respostas fornecidas pelos diferentes segmentos de profissões dos 

entrevistados. 

 

TABELA 8 - Estatística descritiva por renda familiar 

1 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 20 SM 
Variável 

N Média N Média N Média 

Sig bi-

caudal 

Perg1 59 4,2712 20 4,1000 7 3,7143 ,995 

Perg2 59 3,7288 20 3,5000 7 2,5714 ,969 

Perg3 59 4,0678 20 3,7000 7 3,8571 ,852 

Perg4 59 4,2712 20 4,5000 7 3,8571 ,944 

Perg5 59 4,2373 20 3,7500 7 3,2857 ,699 

Perg6 59 4,6271 20 4,4000 7 3,8571 ,967 

Perg7 58 4,3793 20 4,6000 7 3,7143 ,999 

Perg8 59 4,4407 20 4,4000 7 3,7143 ,999 

Perg9 59 3,5932 20 3,3000 7 3,5714 1,000 

Perg10 59 3,5254 20 3,2500 7 3,7143 ,961 

Perg11 59 4,3220 20 3,7000 7 4,0000 ,644 

Perg12 59 3,1186 20 2,7500 7 2,1429 ,649 

Perg13 59 2,8305 20 2,7500 7 2,2857 ,999 

Perg14 59 3,0169 20 2,8500 7 2,1429 ,909 

Perg15 59 4,1356 20 3,7500 7 3,5714 ,721 
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Perg16 59 3,5593 20 3,5000 7 3,0000 ,973 

Perg17 55 3,6182 19 3,6842 7 2,7143 1,000 

Perg18 55 3,8182 20 3,4000 7 2,7143 ,933 

Perg19 53 3,4340 20 3,0500 7 2,7143 ,999 

Perg20 55 4,2000 20 4,6000 7 4,1429 ,896 

Perg21 55 3,5091 20 3,5000 7 3,1429 1,000 

Perg22 55 3,4545 20 3,3000 7 3,0000 ,410 

Perg23 55 3,1091 20 3,1500 7 2,2857 ,995 

Perg24 55 2,6364 20 2,6000 7 2,5714 1,000 

Perg25 55 3,0364 20 2,9500 7 2,4286 1,000 

       Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

E finalmente, foi analisada também a percepção da sociedade de acordo com os 

diferentes perfis de renda. A análise dos dados da tabela 8 mostra que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os segmentos de renda diferentes. 

 

5.2.4. Análise de cluster 

 

A análise dos dados apresentados anteriormente mostrou uma baixa diferenciação 

dos dados entre os segmentos analisados. Optou-se então por identificar variações 

de comportamento e característica entre os entrevistados, objetivando levantar 

dados que possibilitem analisar a percepção de potenciais impactos da construção 

da FNS no município de Santa Helena de Goiás. A técnica de análise de dados 

empregada foi a análise de cluster.  

 

A análise de cluster é uma técnica exploratória de análise multivariada de dados que 

permite classificar um conjunto de categorias em grupos homogêneos, observando 

apenas as similaridades ou dissimilaridades entre elas (HAIR, 2005). 

 

Podem ser utilizados métodos hierárquicos, que obrigam ao cálculo de uma matriz 

de semelhança/distâncias ou não hierárquicos que se aplicam diretamente sobre os 

dados originais e que partem de uma repartição inicial dos indivíduos por um número 

de grupos pré-definido. 
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A análise de clusters desenvolvida nesta pesquisa baseou-se no método de 

agrupamento não hierárquico designado por K-means, que genericamente consiste 

na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a menor 

distância (HAIR, 2005). 

 

O método K-means parte de um número de grupos (clusters) definido a priori (k) e 

calcula pontos que representam os centros destes grupos e que são espalhados de 

forma homogênea no conjunto de respostas obtidas e movidos, heuristicamente, até 

alcançar um equilíbrio estático. Procede-se a uma divisão de todos os casos obtidos 

pelos k grupos preestabelecidos e a melhor partição dos n casos será aquela que 

otimiza o critério escolhido (HAIR et AL, 2005). 

 

Devido às características da distribuição dos dados encontrada nesta pesquisa, 

onde as respostas se encontram concentradas em alguns valores da escala, como 

pode ser verificado nas tabelas da estatística descritiva, apresentadas 

anteriormente, optou-se pela divisão dos respondentes em clusters diferentes. 

 

Sintetizam-se os seguintes passos do algoritmo K-means: 

1. Partição inicial dos sujeitos em k=n  grupos definidos à partida pelo analista; 

2. Cálculo dos centróides para cada um dos k grupos e cálculo da distância 

euclidiana dos centróides a cada indivíduo na base de dados; 

3. Agrupar os indivíduos aos grupos de cujos centróides se encontram mais 

próximos e voltar ao passo 2 até que não ocorra uma variação significativa na 

distância mínima de cada indivíduo da base de dados a cada um dos centróides dos 

k grupos; 

4. Avaliação do contributo das variáveis para a definição dos grupos, sendo 

removidos os principais conjuntos de variáveis com fraco contributo (ou seja com 

baixo valor de F). 

 

Foram definidos inicialmente K grupos variando entre 2 e 4, e depois dos testes 

chegou-se ao resultado que melhor diferenciavam os grupos estabelecidos por um 

k=2.  
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A análise da Tabela da ANOVA apresenta as variáveis utilizadas no modelo de 

definição dos clusters, permitindo identificar qual ou quais das variáveis permitem a 

separação dos grupos através da análise de duas medidas: 

 

� Variabilidade entre grupos (dado pelo cluster mean square): as variáveis com forte 

poder de discriminação entre grupos apresentam uma variabilidade entre os grupos 

elevada e as variáveis com fraco poder de discriminação entre grupos têm uma 

variabilidade reduzida. 

� Variabilidade dentro dos grupos (dado pelo error mean square): quanto menor a 

variabilidade dentro do grupo, maior é o poder explicativo da variável para a 

constituição dos grupos. 

 

Na medida em que F é dado pelo quociente entre estas duas medidas (variabilidade 

entre grupos/variabilidade dentro dos grupos), quanto maior o valor de F maior é o 

contributo da variável para a definição dos grupos, e, consequentemente, menor o p-

value para a variável. 

 

TABELA 9 - ANOVA para 2 clusters 

Cluster Error 

Variável Mean 

Square 
DF 

Mean 

Square 
DF 

F Sig. 

Perg1 13,037 1 ,796 94 16,384 ,000 

Perg2 17,709 1 1,492 94 11,865 ,001 

Perg3 32,510 1 ,927 94 35,080 ,000 

Perg4 14,041 1 ,688 94 20,399 ,000 

Perg5 25,922 1 ,696 94 37,251 ,000 

Perg6 11,535 1 ,361 94 31,935 ,000 

Perg7 13,455 1 ,746 94 18,048 ,000 

Perg8 11,713 1 ,468 94 25,007 ,000 

Perg9 19,101 1 1,216 94 15,708 ,000 

Perg10 65,684 1 1,060 94 61,961 ,000 

Perg11 6,382 1 ,831 94 7,680 ,007 

Perg12 88,668 1 1,361 94 65,138 ,000 

Perg13 95,522 1 1,013 94 94,301 ,000 

Perg14 69,420 1 1,034 94 67,110 ,000 

Perg15 40,090 1 ,528 94 75,903 ,000 
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Perg16 33,405 1 1,183 94 28,233 ,000 

Perg17 38,463 1 ,979 94 39,287 ,000 

Perg18 38,061 1 ,793 94 47,982 ,000 

Perg19 65,369 1 1,113 94 58,733 ,000 

Perg20 2,135 1 1,070 94 1,995 ,001 

Perg21 26,991 1 1,131 94 23,858 ,000 

Perg22 61,541 1 1,019 94 60,390 ,000 

Perg23 58,423 1 1,041 94 56,144 ,000 

Perg24 162,507 1 1,273 94 127,671 ,000 

Perg25 124,619 1 1,283 94 97,116 ,000 

                 Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Com tal resultado a divisão dos grupos por número de casos é apresentada na 

tabela 10 a seguir. 

 

TABELA 10 - Número de casos em cada Cluster 

1 57 
Cluster 

2 39 

Valid 96 

Missing 4 

                                  Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A fim de verificar se a divisão dos grupos atendia adequadamente os critérios de 

diferenciação foi feita uma análise discriminante das variáveis empregadas. A 

verificação da validade da diferença entre os clusters foi feita através do teste Wilks’ 

lambda. Nesse teste, quanto menor for o valor calculado da estatística, maior é a 

diferença entre as médias grupais da variável independente e, dessa forma, maior 

será o poder discriminante da variável independente, dado um determinado nível de 

significância (HAIR et al, 2005). Na tabela 11 o teste Wilks’ lambda apresenta 

valores significativos para p=0,05, atestando a validade da divisão da amostra em 2 

clusters diferentes. 

 

TABELA 11 - Teste Wilks Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,209 127,710 25 ,000 

                    Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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Após a confirmação da divisão dos entrevistados em dois clusters diferentes, que 

apresentaram avaliações diferentes das variáveis utilizadas neste estudo, foram 

identificadas as médias dos dois grupos. A tabela 12 mostra que o cluster 1 tem 

avaliações maiores do que o cluster 2 em todas as variáveis. 

 

TABELA 12 - Estatística descritiva das variáveis por cluster 

Cluster 1 2 

Variáveis Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Perg1 4,5965 ,62277 3,8462 1,18185 

Perg2 4,1053 1,06376 3,2308 1,42278 

Perg3 4,5439 ,68322 3,3590 1,26672 

Perg4 4,7018 ,59656 3,9231 1,08542 

Perg5 4,5965 ,59341 3,5385 1,09655 

Perg6 4,8596 ,35044 4,1538 ,84413 

Perg7 4,7623 ,59883 4,0000 1,14708 

Perg8 4,7368 ,44426 4,0256 ,93153 

Perg9 4,0877 ,98707 3,1795 1,25387 

Perg10 4,3509 ,76745 2,6667 1,32453 

Perg11 4,4737 ,88852 3,9487 ,94448 

Perg12 3,9825 1,10988 2,0256 1,24578 

Perg13 3,8772 1,00125 1,8462 1,01407 

Perg14 3,8596 1,04264 2,1282 ,97817 

Perg15 4,6491 ,58221 3,3333 ,89834 

Perg16 4,1754 ,90874 2,9744 1,30761 

Perg17 4,2632 ,81342 2,9744 1,20279 

Perg18 4,3333 ,71548 3,0513 1,09901 

Perg19 4,1930 ,87502 2,5128 1,27469 

Perg20 4,5088 ,88888 4,2051 1,21784 

Perg21 4,1053 ,97622 3,0256 1,18070 

Perg22 4,2456 ,78560 2,6154 1,26938 

Perg23 3,9474 ,91459 2,3590 1,15820 

Perg24 3,9825 1,09367 1,3333 1,17727 

Perg25 4,1404 ,89520 1,8205 1,41183 

                  Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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Para identificar o perfil diferenciado entre os clusters formados foram rodadas as 

tabelas de cruzamento de dados. Para verificar a significância entre os resultados 

obtidos com a presente pesquisa e os dados esperados, foi aplicado o teste 

estatístico não-paramétrico, qui-quadrado de Pearson, que não depende de 

parâmetros populacionais, como a média e a variância (HAIR et al, 2005). Este teste 

verifica se a distribuição dos dados pelas diversas classes de perfis é 

estatisticamente semelhante entre os vários clusters. Os testes são realizados 

considerando-se um alfa igual a 0,05. 

 

A tabela 13 apresenta os dados de distribuição de gênero entre os dois clusters. 

 

TABELA 13 - Cruzamento de dados sexo X cluster 

Sexo Cluster 1 2 Total 

Count 37 20 57 
Masculino 

% within Cluster 64,9% 51,3% 59,4% 

Count 20 19 39 
Feminino 

% within cluster 35,1% 48,7% 40,6% 

Count 57 39 96 
Total 

% within cluster 100,0% 100,0% 100,0% 

                        Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 14 apresenta o teste qui-quadrado para a distribuição de sexo entre os 

clusters. Como se pode verificar o teste qui-quadrado não apontou diferenças 

significativas entre a participação dos gêneros nos clusters. 

 

TABELA 14 - Teste qui-quadrado para distribuição de gênero 

  Value DF Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,784a 1 ,182 

Continuity Correctionb 1,263 1 ,261 

Likelihood Ratio 1,779 1 ,182 

Linear-by-Linear Association 1,765 1 ,184 

N of Valid Cases 96     

                Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 15 apresenta a distribuição da faixa etária entre os clusters. 
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TABELA 15 - Cruzamento de dados Idade X cluster 

Idade Cluster 1 2 Total 

Count 5 8 13 
18 a 21 anos 

% within Cluster 8,8% 20,5% 13,5% 

Count 14 19 33 
22 a 30 anos 

% within Cluster 24,6% 48,7% 34,4% 

Count 30 11 41 
31 a 50 anos 

% within Cluster 52,6% 28,2% 42,7% 

Count 8 1 9 mais de 50 

anos % within Cluster 14,0% 2,6% 9,4% 

Count 57 39 96 
Total 

% within Cluster 100,0% 100,0% 100,0% 

             Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

O teste qui-quadrado de diferença entre distribuição de faixa etária apresentado na 

tabela 16 aponta que há diferença significativa entre a distribuição da faixa etária 

pelos clusters, isto é, o cluster 2 tende a ter uma participação de pessoas mais altas 

maior e o cluster 1 de pessoas mais velhas. 

 

TABELA 16 - Teste qui-quadrado para distribuição de faixa etária 

  Value DF Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,773a 3 ,005 

Likelihood Ratio 13,412 3 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
11,310 1 ,001 

N of Valid Cases 96     

                 Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 17 aponta a distribuição da profissão dos entrevistados entre os clusters. 
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TABELA 17 - Cruzamento de dados profissão X cluster 

Profissão Cluster  1 2 Total 

Count 4 12 16 Estudante 

universitário % within Cluster 7,1% 36,4% 18,0% 

Count 18 3 21 
Proprietário 

% within Cluster 32,1% 9,1% 23,6% 

Count 15 6 21 
Diretor ou gerente 

% within Cluster 26,8% 18,2% 23,6% 

Count 3 5 8 
Funcionário público 

% within Cluster 5,4% 15,2% 9,0% 

Count 16 7 23 Empregado da 

iniciativa privada % within Cluster 28,6% 21,2% 25,8% 

Count 56 33 89 
Total 

% within Cluster 100,0% 100,0% 100,0% 

            FONTE: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 18 apresenta os resultados do teste qui-quadrado para a distribuição da 

profissão entre os clusters. Estes resultados apontam que as diferenças na 

distribuição da faixa etária são significativas estatisticamente, isto é, o cluster 1 tem 

maior participação de profissionais da iniciativa privada, como proprietários de 

empresas, diretores e gerentes e empregados, e o cluster 2 tem maior participação 

de estudantes e funcionários públicos . 

 

TABELA 18 - Teste qui-quadrado para distribuição de profissão 

  Value DF Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,841a 4 ,001 

Likelihood Ratio 18,169 4 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
1,605 1 ,005 

N of Valid Cases 89     

                      Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 19 apresenta a distribuição das classes de renda familiar entre os clusters. 
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TABELA 19 - Cruzamento de dados renda familiar X cluster 

RENDA Cluster 1 2 Total 

Count 33 22 55 
1 a 5 SM 

% within Cluster 71,7% 57,9% 65,5% 

Count 9 11 20 
5 a 10 SM 

% within Cluster 19,6% 28,9% 23,8% 

Count 2 5 7 
10 a 20 SM 

% within Cluster 4,3% 13,2% 8,3% 

Count 1 0 1 
20 a 30 SM 

% within Cluster 2,2% ,0% 1,2% 

Count 1 0 1 
Mais de 30 SM 

% within Cluster 2,2% ,0% 1,2% 

Count 46 38 84 
Total 

% within Cluster 100,0% 100,0% 100,0% 

              Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A tabela 20 apresenta os resultados do teste qui-quadrado para a diferença na 

distribuição das faixas de renda familiar entre os clusters formados e pelos 

resultados encontrados percebe-se que a diferença na distribuição não é 

estatisticamente significativa. 

 

TABELA 20 - Teste qui-quadrado para distribuição de renda familiar 

  Value DF Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,969a 4 ,291 

Likelihood Ratio 5,753 4 ,218 

Linear-by-Linear 

Association 
,453 1 ,501 

N of Valid Cases 84     

             Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A análise dos dados anteriores indica que os parâmetros estatisticamente 

significativos de diferenças de perfil entre os clusters formados, incluem somente 

profissão e idade. Ou seja, as variáveis utilizadas nesta pesquisa são avaliadas de 

forma diferente somente entre os mais novos e os mais velhos e entre profissionais 

da iniciativa privada e estudantes. Não existe avaliação diferente entre os gêneros e 

nem entre classes de renda diferentes. 
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E Finalizando, apresenta-se a seguir as médias das médias da estatística descritiva. 

 

QUADRO 5 - Médias das Médias na Pesquisa Quantitativa 

 

 

 

 

 

         Fonte: Tabela IV deste trabalho (Adaptação do Autor). 

 

Percebe-se que os impactos na infraestrutura social em relação aos outros 

impactos, foram os menos citados pelos agentes econômicos, com ênfase nos 

impactos no mercado de trabalho, ambiente de negócios e arrecadação fiscal e 

investimento público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Impactos no Mercado de Trabalho...........................................3,94 
 
2. Impactos na Infraestrutura Social.............................................3,27 
 
3. Impactos na Arrecadação Fiscal e Investimento Público........3,78 
 
4. Impactos no Ambiente de Negócios..........................................3,88 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como questão norteadora a seguinte pergunta: Na percepção dos 

agentes econômicos locais, quais são os potenciais impactos socioeconômicos 

decorrentes da construção da Ferrovia Norte-Sul no município de Santa Helena de 

Goiás? 

 

Para atingir os objetivos do trabalho primeiramente foi realizada pesquisa qualitativa, 

foram realizadas entrevistas com representantes da sociedade local, agrupadas em 

3 segmentos: representantes do Poder Público, das Organizações Privadas e da 

Comunidade Acadêmica. 

 

Para facilitar a análise e interpretação dos dados, as perguntas foram discriminadas 

em quatro blocos: Bloco I – Impacto no mercado de trabalho; Bloco II – Impacto na 

Infraestrutura social; Bloco III – Impactos Fiscais na Arrecadação e Investimento 

Público; Bloco IV – Impacto no Ambiente de Negócios. 

 

Verificou-se que, em relação os impactos no mercado de trabalho, os três 

segmentos pesquisados afirmaram que houve aumento na oferta de emprego, 

porém, apenas nas respostas do setor público houve afirmação sobre o aumento da 

qualificação da mão de obra. 

 

Em relação à infraestrutura identificou-se que os três segmentos possuem opiniões 

bem diferentes sobre a melhoria da infraestrutura social com a construção da FNS. 

Os setores privados e a representante da comunidade acadêmica são bem críticos 

sobre os efeitos sociais. Em relação a segurança pública, não houve dissenso, tanto 

os representantes do setor público, quanto os das organizações privadas e da 

comunidade acadêmica, afirmaram que houve crescimento da violência. 

 

Em relação a arrecadação e investimento fiscal, todos os segmentos opinaram que 

houve crescimento na arrecadação por parte da prefeitura,  mas com pouca ênfase 

sobre o direcionamento dos investimentos públicos. 
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Quanto ao ambiente dos negócios, houve consenso em relação ao aumento da 

demanda local e da pressão no mercado imobiliário, com o consequente aumento no 

preço dos imóveis. Entretanto, os setores que vem se beneficiando mais são os de 

prestação de serviços. Foram relatadas dificuldades para o atendimento da 

demanda por parte das empresas locais, especialmente a falta de parcerias e de 

investimento em inovação e tecnologia. A representante universitária alerta para as 

deficiências na área da logística, o que segundo ela pode ser um limitador para a 

expansão da economia local. 

 

Já na pesquisa quantitativa, foram entrevistadas 100 pessoas, ligadas à agricultura, 

indústria, comércio, prestação de serviços, funcionários públicos, universitários e 

membros de associações de classe. No que tange ao perfil dos entrevistados, nota-

se que 58% são do sexo masculino, 43,3% dos entrevistados possuem entre 31 e 50 

anos, 25,8% são empregados da iniciativa privada, e 67% dos entrevistados têm 

renda entre 1 e 5 Salários mínimos. 

 

Todas as questões foram exploradas contemplando os quatro blocos de impacto, já 

citados anteriormente: mercado de trabalho; Infraestrutura social; Fiscais na 

Arrecadação e Investimento Público e Ambiente de Negócios. 

 

O estudo procurou estratificar a amostra para verificar se a percepção da sociedade 

sofria alguma alteração em função do sexo, idade, renda e profissão.  

 

Na tabela 4, a respeito da estatística descritiva, as questões que tiveram as maiores 

médias foram: pergunta 6 - Demanda por novas moradias e expansão da construção 

civil; pergunta 7 - A arrecadação fiscal da Prefeitura irá crescer; pergunta 8 - A 

economia do município cresceu mais do que ocorreu antes da construção da 

Ferrovia Norte-Sul. Já as menores médias foram: pergunta 24 - Será construído 

shopping center no município;   pergunta 13 - A população tem acesso a melhores 

serviços de saúde (atendimento médico e hospitalar) e pergunta 14 - O serviço de 

saneamento (água e esgoto) foi melhorado. 

 



107 

 

 

 

Percebe-se que as questões com menores médias realmente não se efetivaram no 

município, como é o caso da saúde e saneamento por exemplo. Mesmo num estágio 

avançado da construção da FNS, não é observado pela população um 

aperfeiçoamento desses serviços no município. Cabe ao poder público se atentar 

para este fato. 

 

Na estatística descritiva por sexo constante na tabela 5, as questões que tiveram 

diferenças significativas foram: pergunta 1 - A agricultura será beneficiada e irá 

aumentar sua produção para atender o mercado de outras regiões e de exportação; 

pergunta 5 - O município se transformou em um importante centro regional de 

comércio e de prestação de serviços; e pergunta 20 - Há maior insegurança com o 

aumento da violência e uso de drogas. Foi constatado que nas respostas dessas 

três questões, há divergência significativa entre mulheres e homens. 

 

Na tabela 6, que apresenta a estatística descritiva por idade mostra que somente as 

variáveis: pergunta 5 - O município se transformou em um importante centro regional 

de comércio e de prestação de serviços; pergunta 13 - A população tem acesso a 

melhores serviços de saúde (atendimento médico e hospitalar); pergunta 19 - Serão 

implantados novos cursos universitários na cidade e pergunta 20 - Há maior 

insegurança com o aumento da violência e uso de drogas, apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. Sendo que as menores médias foram encontradas no 

segmento de idade entre 18 e 21 anos, isso talvez devido a ausência de uma análise 

mais detalhada da real situação do município. 

 

Na tabela 7, que apresenta a estatística descritiva por profissão mostra que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas fornecidas 

pelos diferentes segmentos de profissões dos entrevistados. É o mesmo que 

acontece na tabela 8, sobre a estatística descritiva por renda familiar mostrando que 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre os segmentos de renda 

diferentes. Portanto as diferentes profissões e rendas apresentam respostas  

uniformes. 
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Aprofundando na pesquisa quantitativa, foi realizada análise de cluster, tendo sido 

identificados dois cluster, onde o cluster 1 contempla 57 entrevistados e o cluster 2, 

39 entrevistados, com 4 entrevistas perdidas. Na comparação dos cluster, não foi 

percebido diferença estatística em relação ao sexo e a renda, já em relação a idade 

e profissão existe diferença estatisticamente significativa. 

 

Estes resultados nos leva ponderar, que os próximos estudos para Santa Helena de 

Goiás, caso trabalhem com percepções da população devem adotar uma 

estratificação da amostra, adotando o corte por idade e por profissão. Assim sendo, 

para as amostras serem representativas não devem ser escolhidas de forma 

intencional, mas sim baseadas em teoria de probabilidade, consoante o tamanho da 

população e o nível de confiabilidade que se pretende para a pesquisa.  

 

Em suma, foram identificados tanto na pesquisa qualitativa quanto quantitativa, o 

expressivo impacto no mercado de trabalho, com aumento da demanda por mão de 

obra e elevação dos salários. Estes impactos têm efeitos na renda familiar e no 

poder de compra dos moradores do município, o que, dentre outros aspectos 

favoreceram a expansão de vários serviços e ensejaram maior procura por moradia. 

Como seria de esperar nestes casos, houve uma inflação no valor dos aluguéis, que 

se de um lado, compromete parte da renda dos trabalhadores, por outro pode gerar 

indução para o setor de construção civil, com novos impactos na geração de 

emprego e renda. 

 

Há evidências de que não obstante o aumento de arrecadação fiscal, o setor público 

não consegue suprir às demandas sociais: seja para educar ou inibir a violência, 

seja para construir um ambiente favorável aos negócios, mediante o treinamento ou 

qualificação da mão-de-obra. Assim sendo, é recomendável que a Prefeitura atue 

em cooperação com o Governo Estadual, mas para isto a administração municipal 

deve repensar sua forma atuação. Deve desenvolver estudos e um planejamento 

estratégico para modernizar sua gestão, consoante aos novos desafios e 

oportunidades. 
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Maior atuação da prefeitura se faz necessária, pois os vários segmentos da 

sociedade acreditam que o aprimoramento da infraestrutura representada pela FNS 

e complementado por novos investimentos em ramal interligando a cidade à ferrovia 

e na plataforma multimodal, irão atrair novas empresas para explorar os potenciais 

da região. Neste aspecto, em consonância com o referencial teórico apresentado, 

pondera-se que a FNS constitui um bom ponto de partida para integrar a região aos 

mercados regionais e externos, cujos resultados poderão ser taxas mais altas de 

crescimento do PIB local e maior bem estar para a população. 

 

Futuros trabalhos poderão ser desenvolvidos para quantificar os efetivos impactos 

para o município, decorrentes da Ferrovia Norte-Sul, comparando-se o período 

antes e após construção. E, também, para avaliar ex-post se as percepções da 

sociedade local, aqui apresentadas, foram confirmadas. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUALITATIVA 

 
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

 MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

QUESTIONÁRIO DE DISSERTAÇÃO 
 

DISSERTAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL E OS 

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS: PERCEPÇÕES DE AGENTES 

ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS 

 
Mestrando: Daniel Otávio Alves Pinto 
 
Entrevistado:  
Empresa/Segmento: 
 
 
Bloco I: Impacto no Mercado de Trabalho 

1.1 - De maneira geral, houve um aumento na oferta de emprego na cidade? E quais 

são os setores mais dinâmicos? 

 

1.2 – Em sua opinião, nos últimos dois anos houve ganhos na renda dos 

trabalhadores? Onde estes ganhos são perceptíveis?  

 

1.3 - Houve uma melhora na capacitação de mão de obra empregada, após o início 

da construção da ferrovia? 

 

 

Bloco II: Impacto na Infraestrutura Social 

2.1 - Você considera que houve melhoria na infraestrutura social da cidade 

(saneamento, energia, e transporte público)? 

 

2.2 - Você acredita que houve melhora na área educacional do município após o 

início da construção da ferrovia? 
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2.3 - Com o início da construção da ferrovia, você acredita que a área da saúde tem 

conseguido atender as demandas desse setor? 

 

2.4 - Você considera que houve aumento na violência em geral do município após 

início da construção da ferrovia? Caso sim, que tipos de violência são mais 

frequentes? 

 

2.5 - Há melhora na qualidade de vida dos trabalhadores? Que setores você 

percebe essa melhora?  

 
 
 
Bloco III: Impacto na Arrecadação Fiscal e Investimento Público 

3.1 - Para você a Prefeitura teve crescimento de arrecadação, considerando os 

momentos antes e pós-início da construção da ferrovia? Que fatores influenciaram 

esse movimento?  

 

3.2 - Qual é o foco da aplicação dos recursos públicos no município? 

 

 

Bloco IV: Impacto no Ambiente de Negócios 

4.1 - Há um crescimento na abertura de novas empresas? E quais são os setores 

mais dinâmicos para você?  

 

4.2 - As empresa já existentes no município antes do início da construção da 

Ferrovia, estão conseguindo atender as demandas atualmente existentes?  

 

4.3 - Há facilidade na criação de parcerias entre as organizações? 

 

4.4 - Há facilidade na logística de transporte local, estadual e nacional? 

 

4.5 - Comparando os períodos 2007/2008 com o período 2011/2012, nota-se um 

crescimento no valor dos imóveis e aluguéis urbanos, na sua opinião esses valores 

têm subido, devido a chegada da construção da ferrovia? Justifique sua resposta. 
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4.6 - Comparando os períodos 2007/2008 (antes da construção) com o período 

2011/2012 (pós-início da construção), quais são as suas percepções quanto as 

variações de preços nos setores econômicos da cidade?  

 

4.7 - Você consegue perceber que as empresas estão trabalhando em conjunto, 

para a geração de tecnologias? Quais são os setores que você percebe essas 

parcerias? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA 
 
 

Roteiro das Entrevistas 
 
Esta entrevista é parte integrante de uma dissertação de Mestrado Profissional em 
Administração da Fundação Pedro Leopoldo, de Pedro Leopoldo - MG, para analisar 
potenciais efeitos socioeconômicos com a construção da Ferrovia Norte-Sul no 
município de Santa Helena de Goiás - GO e gostaríamos de contar com a sua 
valiosa colaboração respondendo algumas perguntas. 
 
Profº Orientador: Ronaldo Lamounier Locatelli    
Mestrando: Daniel Otávio Alves Pinto 

 
Instruções 

 
• Esse questionário é ANÔNIMO, você não precisa se identificar. 

• Pedimos que responda com atenção a uma série de perguntas que serão 
realizadas. 

• Após o preenchimento, favor, inserir o questionário no envelope em posse do 
aplicador. 

• Qualquer dúvida consulte o aplicador, ele está treinado para esclarecer. 

• As informações são preciosas para o sucesso da pesquisa. Suas respostas 
não serão analisadas individualmente, mas sim juntamente com as de outras 
pessoas entrevistadas. E desde já agradecemos sua colaboração. 
 

QUESTÕES 
 

 

1. Perfil pessoal 
1.1  Sexo    (   ) Masculino         (   ) Feminino 
 
1.2 Qual a sua faixa etária?  
       (   ) 18 a 21 anos      (   ) 22 a 30       (  ) 31 a  50      (  )  acima de 50 anos   
 
1.3  Qual é a sua profissão? 
       (   ) estudante universitário    (  ) proprietário       (   ) diretor ou gerente 
       (   ) funcionário público – prefeitura, governo estadual ou federal 
       (   ) empregado da iniciativa privada       (   ) atualmente sem emprego 
 
1.4 Qual é aproximadamente a faixa de renda mensal de sua família em salários 
mínimos ?    Salário mínimo atual é R$ 678,00 
     (  ) de 1 a 5       (  ) de 5 a 10       (  )  de 10 a  20      (  ) de 20 a 30     
     (  ) mais de 30 salários mínimos. 
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2. Percepções em relação aos potenciais impactos socioeconômicos no 
município de Santa Helena de Goiás com a construção da Ferrovia Norte-Sul. 
 
Por favor, nas perguntas abaixo indique o seu grau de concordância de acordo 
com a seguinte escala: 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
bastante 

Concordo 
pouco 

Discordo 
pouco 

Discordo 
bastante 

Discordo 
totalmente 

5 4 3 2 1 0 
 

Fatores/Questões 5 4 3 2 1 0 
1. A agricultura será beneficiada e irá aumentar 
sua produção para atender o mercado de 
outras regiões e de exportação. 

      

2. A agricultura irá diversificar a sua produção e 
o agronegócio será dinamizado. 

      

3. As indústrias atuais aumentarão sua 
produção para atender o mercado local e de 
outras regiões. 

      

4. O município conseguirá atrair novas 
indústrias em função da construção da  
Ferrovia. 

      

5. O município se transformou em um 
importante centro regional de comércio e de 
prestação de serviços. 

      

6. Há demanda por novas moradias e o setor 
de construção civil se expandiu. 

      

7. A arrecadação da Prefeitura se expandiu.       
8. Eu acredito, que a economia do município  
cresceu mais do que ocorreu antes da 
construção da Ferrovia Norte-Sul. 

      

9. A cidade atraiu novos trabalhadores oriundos 
de outras localidades e eles residirão na cidade 
mesmo após o término das obras da Ferrovia.  

      

10. Os salários no município aumentaram 
devido ao aumento da procura por novos 
trabalhadores. 

      

11. O custo de vida aumentou devido ao 
aumento da população urbana. 

      

12. Haverá melhorias na área da educação 
fundamental (1ª a 8ª séries). 

      

13.  A população tem acesso a melhores 
serviços de saúde (atendimento médico e 
hospitalar). 

      

14. O serviço de saneamento (água e esgoto)  
melhorou. 

      

15 O mercado de trabalho está mais dinâmico e 
houve expansão de oferta de empregos. 

      

16. A área de lazer e entretenimento deverá se 
expandir. 
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17. A Prefeitura melhorou o distrito industrial da 
cidade.   

      

18. Haverá implantação de cursos técnicos na 
cidade. 

      

19. Serão implantados novos cursos 
universitários na cidade. 

      

20. Há maior insegurança com o aumento da 
violência e uso de drogas. 

      

21. As associações de classe (sindicatos, 
associações, cooperativas de produtores) 
ficaram mais fortes e representativas e estão 
ajudando a desenvolver o município. 

      

22. A prefeitura melhorou as vias urbanas e as 
estradas vicinais (rurais). 

      

23. Será implantado um Centro de Exposições 
para promover os produtos locais. 

      

24. Será construído shopping center no 
município. 

      

25. Será construído prédio moderno de 
negócios para ser ocupado por salas 
comerciais. 

      

 
 
 


