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RESUMO
A educação e o ensino superior são considerados vetores de desenvolvimento local,
promovendo melhorias no âmbito social e econômico. O objetivo geral do estudo foi
analisar de que forma a cidade de Divinópolis passou de polo siderúrgico e da moda,
para polo universitário da região centro-oeste do estado de Minas Gerais. Para o
alcance do objetivo levantado, foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva, com
a aplicação de dez entrevistas em caráter semiestruturado, em conjunto com uma
revisão bibliográfica acerca do tema. Dentre os entrevistados, foram selecionados
profissionais e empresários que acompanharam o desenvolvimento histórico da
cidade, sendo separados em três grupos estrategicamente de acordo com a sua área
de atuação. Os resultados indicaram que fatores externos e internos influenciaram na
alteração do contexto econômico local. Dentre estes, pode-se citar a falta de políticas
públicas favoráveis ao desenvolvimento de negócios industriais municipais, o baixo
desempenho dos sindicatos (na ocasião), o despreparo ou falta de perícia dos
empresários, aliados a ausência de sinergias e colaborações entre todos estes
autores supracitados. Isto então, favoreceu o desenvolvimento do setor terciário local,
que com outras variáveis relacionadas, impulsionou o desenvolvimento das
instituições de ensino superior, tornando Divinópolis um polo universitário. Foram
ainda mensuradas considerações gerenciais, que abordaram o Plano Diretor
Participativo e o Planejamento Estratégico como formas potenciais de mitigação dos
problemas aqui mencionados.
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Polo Moda. Polo Siderúrgico. Cidade
Universitária. Divinópolis.

ABSTRACT
Education and higher education are considered vectors of local development,
promoting improvements in the social and economic spheres. The general objective of
the study was to analyze how the city of Divinópolis went from a steel and fashion pole
to a university pole in the central-west region of the state of Minas Gerais. In order to
achieve the objective raised, a qualitative and descriptive research was carried out,
with the application of ten interviews in a semi-structured character, together with a
bibliographic review on the topic. Among the interviewees, professionals and
entrepreneurs who followed the historical development of the city were selected, being
divided into three groups strategically according to their area of expertise. The results
indicated that external and internal factors influenced the change in the local economic
context. Among these, we can mention the lack of public policies favorable to the
development of municipal industrial businesses, the low performance of the unions (at
the time), the unpreparedness or lack of expertise of the entrepreneurs, coupled with
the absence of synergies and collaborations between all these authors. above. This
then favored the development of the local tertiary sector, which with other related
variables, boosted the development of higher education institutions, making
Divinópolis a university center. Management considerations were also measured,
which addressed the Participative Master Plan and Strategic Planning as potential
ways of mitigating the problems mentioned here.
Keywords: Local Productive Arrangement. Polo Fashion. Steel Pole. University City.
Divinópolis.

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 - Variações do PIB de Divinópolis MG entre os anos de 1999 a 2015....... 16
Figura 2 - Capítulos trabalhados pelo Estatuto da Cidade como ferramenta de apoio
à gestão, e perguntas norteadoras ............................................................................37
Figura 3 - Fatores influenciadores do desenvolvimento e progresso de um APL ....45
Figura 4 - Momento de interação social entre alunos calouros da FAFID em
1970................................................................ ........................................................... 68
Figura 5 - Localização do Município de Divinópolis .................................................. 69
Figura 6 - Criação de empregos no setor do vestuário nos principais polos
confeccionistas do estado de MG ............................................................................. 74
Figura 7 - Histórico de criação de empregos setor do vestuário na cidade de
Divinópolis-MG, entre os meses dos anos de 2016 a 2020.......... ............................ 75
Figura 8 - Vista da Siderúrgica Pains em 1954 no bairro Porto Velho. .................... 76
Figura 9 - Número de trabalhadores formais do setor siderúrgico em comparação com
os demais, dos principais produtores de aço do estado de Minas Gerais ................. 78
Tabela 1 - Questões norteadoras à resposta do primeiro objetivo específico .......... 60
Tabela 2 - Questões norteadoras à resposta do segundo objetivo específico..........61
Tabela 3 - Questões norteadoras à resposta do terceiro objetivo específico............62
Tabela 4 - Questões norteadoras à resposta do quarto objetivo específico. ............ 62
Tabela 5 - Questões norteadoras à resposta do quinto objetivo específico. ............. 63
Tabela 6 - Síntese da metodologia ........................................................................... 65
Tabela 7 - Caracterização dos empreendimentos e/ou funções. .............................. 81
Tabela 8 - Atividades atribuídas às funções. ............................................................ 83
Tabela 9 - Caracterização da cidade de Divinópolis nos anos 80 e 90.....................83
Tabela 10 - Atividades econômicas da ocasião. ....................................................... 85
Tabela 11 - Identificação da cidade de Divinópolis. .................................................. 86
Tabela 12 - Possíveis contribuições para o APL....................................................... 87
Tabela 13 - Causas do não-prevalecimento dos APL’s anteriores................... ........ 88
Tabela 14 - Atual situação do polo local. .................................................................. 90
Tabela 15 - Cooperativismo entre empresas Divinopolitanas. .................................. 91
Tabela 16 - Relações entre empresários. ................................................................. 92
Tabela 17 - Possíveis entidades catalisadoras e cooperativistas..............................93
Tabela 18 - Competição entre empreendedores locais. ........................................... 94

Tabela 19 - Quanto a mudança econômica.............................................. ................ 95
Tabela 20 - Situação contemporânea do polo (se considerado) local...... ................ 96
Tabela 21 - A cidade de Divinópolis como prestadora de serviços. .......................... 97
Tabela 22 - A cidade de Divinópolis ao passar dos anos. ........................................ 98
Tabela 23 - Possíveis contribuintes à formação do APL da moda na ocasião........ 102
Tabela 24 - Por quais razões o antigo APL não se prevaleceu. ............................. 104
Tabela 25 - Sobre a condição do polo contemporâneo na cidade e percepções
econômicas..............................................................................................................105
Tabela 26 - Caracterização dos empreendimentos e/ou funções. .......................... 107
Tabela 27 - A participação dos empreendimentos em função ao setor local da
confecção. ............................................................................................................... 109
Tabela 28 - Da visualização de sua empresa perante os demais empresários locais
do mesmo setor....................................................................................................... 110
Tabela 29 - Do grau de participação dos demais empreendedores do setor. ......... 111
Tabela 30 - A informalidade no setor local da confecção. ...................................... 112
Tabela 31 - Conceituando Cluster, APL ou Aglomerado Produtivo. ....................... 114
Tabela 32 - O relacionamento empresarial com instituições públicas........ ............ 115
Tabela 33 - O relacionamento do empreendedor com demais do setor privado..... 116
Tabela 34 - Políticas públicas de incentivo ao setor local da confecção. ................ 117
Tabela 35 - Projetos do seu empreendimento que possam colaborar com o progresso
do setor local da confecção ..................................................................................... 118
Tabela 36 - Instituições que tem presença e auxiliam no setor da confecção
local................................................................. ........................................................ 119
Tabela 37 - As influencias destas instituições perante a colaboração entre
empresários da confecção local. ............................................................................. 120
Tabela 38 - Formas de cooperação entre empresas locais.....................................121
Tabela 39 - Do relacionamento entre empresários e instituições da cidade de
Divinópolis. .............................................................................................................. 122
Tabela 40 - Possíveis entidades catalisadoras e cooperativistas do setor da
confecção...... .......................................................................................................... 123
Tabela 41 - O grau de competitividade entre os empresários da confecção. ......... 124
Tabela 42 - A mudança do polo da confecção........ ................................................ 125
Tabela 43 - O posicionamento quanto ao cenário contemporâneo do polo
confeccionista............................................... ........................................................... 127

Tabela 44 - Fatores contribuintes a expansão do setor da educação..................... 128
Tabela 45 - A cidade de Divinópolis como polo educacional............................. ..... 130
Tabela 46 - A percepção quanto a situação do possível polo educacional.............131
Tabela 47 - Características das Instituições de Ensino. ......................................... 133
Tabela 48 - A colaboração das instituições na educação local. .............................. 135
Tabela 49 - O posicionamento da instituição perante os empresários locais.......... 137
Tabela 50 - A participação dos empresários no crescimento do setor de ensino....139
Tabela 51 - Conceituando Cluster, Arranjo Produtivo Local (APL) ou Aglomerado
produtivo no contraste educacional................................................................. ........ 141
Tabela 52 - Políticas públicas de incentivo à educação........................... ............... 143
Tabela

53

-

Projetos

desenvolvidos

pelas

entidades

que

promovam

o

desenvolvimento do setor de educação local .......................................................... 145
Tabela 54 - Cooperação entre instituições locais de ensino............................... .... 147
Tabela 55 - A competição entre os empresários no setor local da educação. ........ 149
Tabela 56 - O desenvolvimento das redes de ensino superior local. ...................... 150

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACID

Associação Comercial e Industrial de Divinópolis

ADD

Agencia de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis

APL

Arranjo Produtivo Local

CEFET

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

CIDU

Cidade Universitária

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

DRS

Desenvolvimento Regional Sustentável

EAD

Ensino a Distância

IED

Investimentos Estrangeiros Diretos

MEC

Ministério da Educação

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

FACED

Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis

FADOM

Faculdade de Direito do Oeste de Minas

FAFID

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis

FIEMG

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

FUNED

Fundação Educacional de Divinópolis

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBS

Instituto Brasileiro de Siderurgia

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

IES

Instituição de Ensino Superior

GEEC

Grupo de apoio à Ética e Cidadania

MTE

Ministério do Trabalho e Emprego

NUPEV

Núcleo de Pesquisas do Vestuário

PE

Planejamento Estratégico

PEAE

Programa Estadual de Assistência Estudantil

PIB

Produto Interno Bruto

PME

Pequena e Média Empresa

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

RFFSA

Rede Ferroviária Federal

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SINVESD

Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis

SISU

Sistema de Seleção Unificada

SOAC

Sindicato dos Alfaiates, Costureiros e Trabalhadores Industriais da
Confecção e Estamparia de Divinópolis

SWOT

Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats

TI’s

Tecnologias de Informação

UEMG

Universidade do Estado de Minas Gerais

UFSJ

Universidade Federal de São João del Rei

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura

UNIFENAS Universidade de Alfenas

Sumário

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

Introdução .......................................................... 1Erro! Indicador não definido.
Problematização ........................................................................................... 15
Objetivos ....................................................................................................... 17
Objetivo geral ............................................................................................... 18
Objetivos específicos................................................................................... 18
Justificativa .......................................................... Erro! Indicador não definido.

2
Referencial Teórico ..................................................................................... 20
2.1
Desenvolvimento local e estratégias de mercado .................................... 20
2.1.1 Urbanização ................................................................................................. 20
2.1.2 Desenvolvimento local................................................................................ 24
2.1.2.1 Desenvolvimento Local como resposta aos efeitos da globalização ............. 30
2.1.3 Planejamento Urbano e Gestão de Cidades ............................................. 33
2.1.3.1 O Plano Diretor Participativo ......................................................................... 38
2.1.4 Arranjos Produtivos Locais ou Clusters ................................................... 43
2.1.4.1 O Planejamento Estratégico no Arranjo Produtivo Local ............................... 49
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Metodologia.................................................................................................. 52
Caracterização da pesquisa ....................................................................... 54
Unidade de análise ...................................................................................... 55
Unidade de observação .............................................................................. 56
Procedimentos para a coleta de dados ..................................................... 58
Procedimentos para a análise dos dados ................................................. 64
Síntese da Metodologia .............................................................................. 65

4
Apresentação e discussão dos resultados ............................................... 67
4.1
A cidade de Divinópolis em um contexto histórico e socioeconômico . 67
4.1.1 O Setor da Confecção ................................................................................. 70
4.1.2 O setor Industrial Siderúrgico .................................................................... 75
4.1.3 O setor da educação e do Ensino Superior .............................................. 79
4.2
Entrevistas com participantes do setor industrial e político (Grupo 01) 81
4.3
Entrevistas com participantes do setor têxtil e da confecção (Grupo 02)..
............................................................................................................................102
4.4
Entrevistas com participantes do setor educacional e de ensino
superior (Grupo 03) ............................................................................................... 128
4.5
Discussão de Resultados ......................................................................... 151
5
5.1

Considerações Finais ................................................................................ 162
Considerações Gerenciais ....................................................................... 164

Referências ............................................................................................................ 167
Apêndice A Entrevista com participantes do setor industrial e político .......... 175
Apêndice B Entrevista com participantes do setor têxtil e da confecção ........ 177
Apêndice C Entrevista com participantes do setor educacional e de ensino
superior .................................................................................................................. 179

14

1 Introdução

O desenvolvimento local de uma cidade pode ser determinado por meio do
procedimento de movimentação econômica, e consequente melhoria das condições
financeiras de seus empreendedores e habitantes, tanto para as esferas sociais, de
saúde, transporte, política, de segurança pública e afins. O desenvolvimento local é
responsável por atribuir lucratividade e investimentos, e no modelo capitalista, a
tendência é a conversão deste progresso em poder de compra e qualidade de vida.
Claro, a distribuição da renda proveniente do desenvolvimento não é linear e também
não é igualitária, tudo dependerá do posicionamento do indivíduo perante o
desenvolvimento e suas contribuições.

Ao mesmo ponto, demais fatores influenciam no processo de desenvolvimento local e
regional, como o aumento da população, e dos processos de urbanização, e ainda do
êxodo rural, que se caracteriza como a movimentação de pessoas vindas do campo
para os centros urbanos, em busca da melhoria de qualidade de vida e educação.
Além disto, após a década de 1950, avanços notáveis foram realizados pela medicina
na cura e no tratamento de doenças, o que levou ao aumento da expectativa de vida
da população brasileira (Oliveira et al., 2019).

O contexto do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, alinhado com a interação
e conectividade imposta pela internet, e a flexibilidade na geração de novos negócios
e nichos de mercado, faz com que os sistemas obsoletos sejam gradativamente
abandonados, e as margens de escalabilidade e conversão sejam cada vez mais
consideráveis. Estas mudanças no cenário empreendedor e econômico nacional,
fazem com que a especialização de empresas em mercados seja cada vez mais
necessária, e como consequência, os profissionais necessitam estar capacitados para
assumir desafios e manterem a sua competitividade perante a concorrência e as
oportunidades de trabalho.

Isto ocasionou a uma elevada procura por cursos de graduação, especialização e pósgraduação a nível nacional (Bonho, Moraes, & Jung, 2018). Com um mercado
competitivo, os indivíduos perceberam que permanecer fora dos ambientes de
capacitação técnica-científica, implicava em limitações salariais, dificuldades e/ou
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interrupções em planos de carreira e desenvolvimento, dificuldades na recolocação
no mercado de trabalho e até mesmo dificuldades para a inserção no mercado de
trabalho (considerando indivíduos que estão à procura da primeira experiência
trabalhista).

A dissertação está então estruturada em cinco capítulos. No primeiro é realizada a
introdução do tema, envolvendo tópicos que comentam a contextualização,
problematização, objetivos do estudo, e sua justificativa. No segundo capítulo se
encontra o estado da arte, elucidando as contribuições e relações teóricas com o
tema. No terceiro capítulo se descrevem todos os procedimentos metodológicos que
guiaram a pesquisa, sendo caracterizada em caráter qualitativo e descritivo com
modelo delineando em pesquisa de caso. No quarto capítulo são discutidos os dados
obtidos e triangulados entre participantes da pesquisa, dados bibliográficos e
estatísticos. No quinto e último capítulo são realizadas as considerações finais acerca
do tema, explicando o objetivo geral alcançado.

1.1 Problematização

A cidade de Divinópolis está localizada no centro-oeste mineiro, e tem 107 anos de
existência. A cidade é considerada como sendo de porte mediano, e conta com a
maior densidade populacional registrada na mesma região supracitada, com 213.016
habitantes registrados no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no ano de 2010, e com uma estimativa de 238.230 para o ano de 2019. Ainda
de acordo com o IBGE (2010), a cidade se encontra a aproximadamente cento e vinte
quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte, e possuiu seu desenvolvimento
baseado na construção do sistema e da estação de manutenção ferroviária vinda da
capital e da região do triângulo mineiro, na década de 1910.

Na década de 1950, com a instalação da Siderúrgica Pains, ocorreu um outro período
de alteração no cenário local referente ao desenvolvimento socioeconômico e à
geração de empregos e renda. Demais empresas do ramo siderúrgico vieram a ocupar
a cidade, e contribuíram para o aumento das relações comerciais entre a cidade e
demais estados da federação. Na década de 1970, iniciaram se de fato os
desenvolvimentos relacionados à implementação e desenvolvimento da indústria têxtil
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na cidade, mesmo considerando que em 1937, foi o ano de inauguração da primeira
Indústria Têxtil local (FITEDI). Desta forma, a cidade se tornou um dos maiores polos
da confecção no estado, chegando a suprir cerca de 21% da demanda geral de
confeccionados e vestuário do estado de Minas Gerais (Rodrigo, 2016).

De acordo com Azevedo et al. (2019), no ano de 1955, foi dado o início no trabalho e
no desenvolvimento das instituições de ensino superior na cidade, com a instalação
da instituição Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis (FAFID), que
posteriormente vem a ser determinada como a Universidade do Estado de Minas
Gerais. Dez anos depois veio o estabelecimento da Faculdade de Direito do Oeste de
Minas (FADOM) e em 1969 a Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis
(FACED).

O avanço do setor de serviços em participação no Produto Interno Bruto (PIB)
municipal cresceu fortemente a partir de ano de 2010, como demonstrado na Figura
1, e como o setor de ensino superior é integrante do setor terciário, os dados
endossam o caráter da dissertação.

Figura 1
Variações do PIB de Divinópolis MG entre os anos de 1999 a 2015.
Fonte: Adaptado pelo autor de IBGE (2017). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cadastro
Central
de
Empresas
do
Município
de
Divinópolis-MG.
Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/pesquisa/19/29763?tipo=ranking
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A educação é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(Brasil, 2018), e constitui-se como uma base de sustentação do desenvolvimento de
qualquer nação, não somente no âmbito econômico, mas da prospecção social, da
melhoria da qualidade de vida, e na redução de problemas sociopolíticos que
envolvem a violência, o uso de drogas, mortalidade, gravidez precoce, contração de
doenças transmissíveis ou desenvolvidas, entre outros.

Os números de instituições de ensino superior na cidade de Divinópolis começaram a
aumentar consideravelmente após o ano 2000, com a chegada da Universidade de
Alfenas (UNIFENAS), tendo em 2008 a instalação da Universidade Federal de São
João del Rei - Campus Dona Lindú e em 2010 ocorrendo a implementação do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) (Silva, 2015). Com isto,
o fluxo de estudantes na cidade, (não somente de estudantes viajantes, mas
residentes) começou a sofrer drásticas elevações, inclusive com a chegada da
Faculdade Pitágoras, que ampliou a gama da variedade de cursos disponíveis na
cidade.

Esta ampliação, além de aumentar o fluxo estudantil, que simultaneamente trouxe
oferta de mão de obra e movimentação ao mercado imobiliário, fomentou as relações
econômicas com municípios próximos. Na contemporaneidade, o sistema de ensino
superior da cidade de Divinópolis atende cerca de 15 cidades vizinhas, podendo citar
entre elas Itaúna, Oliveira, Cláudio, Carmo da Mata, Formiga, São Sebastião do
Oeste, Arcos, Nova Serrana, Pará de Minas, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará,
Itapecerica entre outros. Desta maneira, o questionamento norteador deste trabalho
foi: Quais fatores influenciaram a cidade de Divinópolis a passar de polo siderúrgico e
da moda para polo universitário?

1.2 Objetivos

A seguir serão definidos os objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento
desta pesquisa.
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1.2.1 Objetivo geral

Analisar de que forma a cidade de Divinópolis passou de polo siderúrgico e da moda,
para polo universitário da região centro-oeste do estado de Minas Gerais.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar as principais características da cidade de Divinópolis, no que tange
o comércio da moda (têxtil/confecção), a indústria siderúrgica e as instituições
de ensino superior;
b) Identificar os fatores que levaram à redução dos polos siderúrgicos e de moda;
c) Identificar de que forma se deu a expansão do sistema de ensino superior em
Divinópolis-MG;
d) Identificar os fatores colaborativos que influenciaram a cidade de Divinópolis a
se tornar um polo universitário;
e) Identificar os impactos da mudança de vocação na cidade.

1.3 Justificativa

Com a ampliação do mercado relacionado direta e indiretamente ao desenvolvimento
universitário local, é necessário compreender seus reflexos e relevâncias perante o
desenvolvimento da cidade de Divinópolis. O desenvolvimento que se consta
significativamente considerável, ocorreu a partir do ano de 2005, e tem gerado valores
sociais e econômicos à cidade, no que diz respeito a absorção destes profissionais no
mercado de trabalho, ao transporte público e privado e das relações comerciais.

De acordo com o IBGE, no ano de 2016 a cidade constava com a participação de 17
empresas do ramo de educação e pesquisa, que se enquadram como particulares e
públicas. A faixa da população em 2010 que possuía o ensino superior completo
somavam 18.494, e de pessoas que cursaram o ensino médio e possuíam o ensino
superior ainda incompleto, um total de 47.792 pessoas (IBGE, 2017).
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Desta forma a pesquisa buscou descrever as características que contribuíram para
que a cidade se transformasse em uma região referência da busca e realização de
cursos do ensino superior, uma vez que seus pilares históricos e econômicos
convergem para as indústrias do meio siderúrgico e do vestuário.

O desenvolvimento acadêmico e tecnológico é um dos principais percussores do
desenvolvimento econômico, da inovação e da melhora da expectativa de renda, é
capaz de capacitar o indivíduo para situações de recolocação profissional, e auxilia
no combate à pobreza e desigualdade social. A pesquisa objetiva contribuir na esfera
acadêmica no que se refere ao seu tema, e demonstrar as características e conceitos
administrativos relacionados ao desenvolvimento local, ao processo de urbanização e
de planejamento na gestão de cidades.
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2 Referencial Teórico
São aqui abordadas as contribuições científicas teóricas acerca do tema da pesquisa,
contextualizando seus objetivos para o desenvolvimento da dissertação. São
abordados conceitos inerentes ao conteúdo da pesquisa, que envolvem as
características do processo de urbanização, desenvolvimento local, relações
conceituais que abordam o planejamento e gestão de cidades incluindo o plano diretor
participativo.

Serão igualmente considerados os conceitos de Cluster e Arranjo Produtivo Local
(APL) com uma mesma abordagem, tendo em vista que seus pormenores tratados
por poucos autores em contexto da comunidade científica, não se caracterizam úteis
para esta dissertação. O planejamento estratégico é citado como um elemento
administrativo auxiliar, contribuindo no alcance de metas e no desenvolvimento dos
APL’s.
2.1 Desenvolvimento local e estratégias de mercado
Nesta subseção foram descritos dados relacionados ao processo de desenvolvimento
local, urbanização e arranjos produtivos, contextualizando-os com a presença de
instituições de ensino superior e alguns de seus reflexos socioeconômicos.

2.1.1 Urbanização
Durante a era industrial, as cidades cresceram rapidamente e se tornaram centros de
crescimento e produção populacional. O crescimento da indústria moderna do final do
século 18 em diante, levou a urbanização maciça e a ascensão de novas grandes
cidades (Carlos & Carreras, 2005).

Para Bonduki (2017), se e a transformação da sociedade humana desde a Revolução
Industrial fosse resumida em não mais que três palavras, haveria poucas alternativas
melhores que industrialização, urbanização e globalização. Essas três dimensões têm
relações estreitas entre si. A industrialização leva à produção direta de crescimento
econômico, o que impulsiona ainda mais um vigoroso processo de urbanização. Tanto
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nos países desenvolvidos quanto nos emergentes, principalmente por meio de uma
especialização do trabalho e do desenvolvimento sem precedentes de setores não
agrícolas, com traços fortes de instituições de ensino regular e superior.

Durante o processo constitutivo do espaço geográfico no tempo histórico, é importante
destacar a industrialização como um aspecto de considerável influência nesse
contexto, manifestando-se de formas variadas conforme os países e os períodos
(Ferlin & Rezende, 2019). Assim, é possível abordar que como consequência desse
processo, obteve-se a urbanização das sociedades. Ainda nesse viés, destaca-se a
intrínseca relação proferida entre a industrialização e a urbanização, à medida que o
processo industrial capacita a sociedade a fim de modernizá-la, influenciado de
maneira considerável sobre a transformação realizada pela urbanização do espaço e
da sociedade (Oliveira et al., 2019).

Desse modo, a partir da ampliação do projeto urbano nas cidades, é possível atrair
um contingente populacional que tende a migrar do campo em busca de melhores
oportunidades de trabalho, e melhor qualidade de vida. Neste aspecto, observam-se
consequências geradas pela industrialização aliada à urbanização sobre o contexto
rural. Assim, nota-se que o meio rural também irá sofrer alterações em decorrência da
industrialização. Como exemplo, tem-se a mecanização das atividades agrícolas, que
substitui parcialmente trabalhadores por máquinas automatizadas (Schiffer, 1999).

Tal processo é acelerado pelas inovações técnicas, surgidas a partir da
industrialização. Logo, verifica-se que o processo de industrialização acelera a
urbanização das cidades pois condiciona um intenso êxodo rural, levando a grandes
quantidades de pessoas do campo para as cidades, sobretudo para as áreas de
industrialização mais avançada, que tendem a ter mais oportunidades de emprego.
De acordo com Brito, Horta, & Amaral (2001, p.3):

O que aparece como um grande destaque no caso brasileiro, semelhante a
alguns outros países em desenvolvimento, foi a velocidade do processo de
urbanização, muito superior à dos países capitalistas mais avançados.
Somente, na segunda metade do século XX, a população urbana passou de
18.782.891para 137.697.439, multiplicando 7,33 vezes, com uma taxa média
anual de crescimento de 4,1%. Ou seja, a cada ano, em média, nessa última
metade de século, 2.378.291 habitantes eram acrescidos à população urbana.
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Ainda a respeito desse contexto, Weber & Franqui (2017) ressaltam que o crescimento
demográfico verificado nos ambientes urbanos advém, além da industrialização e
seus efeitos diretos, da dinâmica econômica produzida nas cidades. Isto porque a
economia se torna mais diversificada e com oportunidades de emprego e renda
ligados ao setor terciário, como comércio e serviços. Nesse aspecto, é possível
observar que os países que mais se desenvolveram industrialmente foram aqueles
que também obtiveram um crescimento considerável no setor terciário, tendo ele
como fator predominante na produção de riquezas desses países.

Sem dúvida, os fatos e estatísticas históricos revelam que quase todos os países
desenvolvidos têm um nível mais alto de Produto Interno Bruto (PIB) per capita e
também um nível mais alto de urbanização. É geralmente aceito que o crescimento
econômico promove a expansão das indústrias modernas e o aumento da população
urbana, por sua vez, a urbanização também promove o crescimento econômico até
certo ponto. Vários programas de urbanização que aceleraram o crescimento
econômico foram, portanto, iniciados em muitos países em desenvolvimento. Políticas
que buscam uma urbanização positiva, com o objetivo de impulsionar o crescimento
econômico, são amplamente encontradas no mundo em desenvolvimento, e precisam
investir em infraestrutura, em saúde, em educação pública e policiamento local
(Singer, 2017).

A respeito da industrialização e da urbanização do Brasil observa-se que as áreas
mais industrializadas são aquelas que abrigam um maior contingente populacional e,
seguindo esse raciocínio, apresentam-se como as mais urbanizadas. Nesse viés,
destacam-se as regiões Sul e Sudeste, sobretudo as regiões metropolitanas de São
Paulo e Rio de Janeiro, por apresentarem os maiores contingentes urbanos do país.
Isso decorre, principalmente, do fato de que elas abrangem os maiores parques
industriais brasileiros, apesar do fenômeno atual de dispersão das indústrias para
outros estados do Brasil.

Os efeitos decorrentes da industrialização nas cidades ultrapassam o crescimento
demográfico e a urbanização acentuada, alcançando também a composição
hierárquica da divisão territorial do espaço geográfico. No ambiente rural é
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interessante abordar que o campo possui uma grande influência sobre as cidades,
visto que elas dependem do meio rural para produção de alimentos e outras matérias
primas imprescindíveis para o movimento industrial e urbano (Carlos & Carreras,
2005).

Com o advento da industrialização, as cidades foram modernizadas e com isso foi
iniciado um processo de subordinação do campo, que se tornou dependente da cidade
para receber máquinas, recursos tecnológicos, mão de obra qualificada e
conhecimentos científicos aplicados à produção (Souza, Guimarães & Jeunon, 2015).
Desse modo, destaca-se que as consequências da industrialização na urbanização
são: acentuação da expansão das cidades, concentração populacional, crescimento
do setor terciário e inversão da relação de subordinação entre o campo e a cidade.
Tais fatores são gerais e por isso devem ser adaptados conforme o contexto e a sua
ocorrência no espaço geográfico mundial. Para Abelém (2018, p.30):

O processo de industrialização e a busca pelo desenvolvimento que
acompanham o avanço do capitalismo têm levado as cidades a crescerem
desordenadamente. Cada vez mais migrantes chegam à cidade atraídos pela
ilusão de uma fonte de renda estável e em busca de “melhores condições de
vida”, enfrentando vários tipos de entraves, como mercado de trabalho
saturado, falta de oferta de habitações e deficientes serviços de infraestrutura.
Ainda assim, a cidade lhes acena com melhores possibilidades do que o
campo.
A urbanização ocorre principalmente porque as pessoas se deslocam de áreas rurais
para áreas urbanas e isso resulta em crescimento no tamanho da população urbana
e na extensão de seus limites (Sposito, 1988). Estas mudanças na população levam
a outras mudanças no uso da terra, atividade econômica e cultura. Historicamente, a
urbanização tem sido associada a transformações econômicas e sociais significativas.
Por exemplo, a vida urbana está ligada a níveis mais altos de alfabetização e
educação, melhor saúde, menor fertilidade e maior expectativa de vida, maior acesso
a serviços sociais e maiores oportunidades de participação cultural e política.

Pugalis & Tan (2017) dissertam que os processos de urbanização podem ser
estimulados por diferentes esferas socias, dentre elas pode-se citar a instalação de
unidades de ensino superior. Para Martins (2002), as faculdades e universidades
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promovem o deslocamento de um número considerável de alunos, que podem possuir
sua origem em povoados rurais, podem vir por meio do processo de migração de
cidades de menor porte (e que correspondentemente não possuem sistemas
regulares de ensino disponíveis), podem vir pela oportunidade do estudo gratuito,
perante instituições públicas, entre diversas outras probabilidades.

A presença do jovem na faculdade traz benefícios diretos para a sociedade e para a
economia local, pois movimentam o comércio, os setores de hotelaria ou imobiliários,
restaurantes, promovem eventos culturais, artísticos, participam de inovações ou de
movimentos políticos, e ainda oferecem mão-de-obra para o mercado de trabalho que
posteriormente virá a ser qualificada a nível de corresponder as demandas por
médicos, engenheiros, advogados, contadores, professores e demais (Oliveira et al.,
2019).

2.1.2 Desenvolvimento local
Durante as décadas de 1980 e 1990 cresceu no imaginário populacional a expectativa
de que junto com o desenvolvimento capitalista e o crescimento do mercado haveria
uma distribuição de riquezas mais justa e igualitária. Contudo, esse cenário não se
consolidou na realidade, e de forma contrária, o que ocorreu foi a acentuação das
desigualdades e o surgimento de cidades que concentram a maioria das riquezas
mundiais, sob a perspectiva da globalização financeira. De acordo com Martins (2002,
p.52):
O termo desenvolvimento tem sido associado à noção de progresso material e
de modernização tecnológica. [...] É, pois, certo que a história do
desenvolvimento, na qual invariavelmente se atribui importância secundária à
dimensão cultural, estão presentes mentalidades etnocêntricas, evolucionistas
e racionalistas.
Nesse contexto, é possível destacar a valorização da dimensão local pelos mais
variados

protagonistas

sociais

como

os

governos

nacionais,

organismos

internacionais e organizações não-governamentais nacionais e internacionais e entre
outros. Tal fato evidenciou a tendência de percepção do desenvolvimento que está
focada nos resultados e visualiza o impacto concreto das políticas, programas e
projetos acerca da sociedade e do seu território (Abelém, 2018).
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É interessante compreender como território uma fração do espaço que pode ser
regulado conforme a política e a administração de determinado Governo. Esse
território, compreende diversos lugares e maneiras de se entender a realidade,
marcada pela multiplicidade de processos, sendo possível observar áreas
compreendidas como “arena da globalidade”, e outros espaços caracterizados pelas
forças desamparadas (Brito & Horta, 2002).

Ganzert (2010) relata que mudanças relacionadas com a economia, a sociedade e a
cultura das diferentes localidades podem ser associadas ao processo de inclusão e
exclusão existente na mundialização das relações econômicas. Nesse sentido, é
importante que tais pautas estejam presentes nas discussões mundiais acerca do
desenvolvimento. Ainda nesse aspecto, destaca-se que por muitos anos a noção de
promover o desenvolvimento estava atrelada à promoção do desenvolvimento local,
por meio do apoio às iniciativas daquele contexto a fim de melhorá-lo de alguma
maneira.

Benevides (2013), relata que o estudo apresenta determinados aspectos a respeito
dos modelos de desenvolvimento local, como o crescimento econômico, a capacidade
local de aprender e aderir às novas tecnologias, a fim de conquistar melhorias para a
população. É necessário destacar que ao longo da história são diversas as propostas
de desenvolvimento pautadas na superação da pobreza, um problema técnico de
fundamento produtivista, industrial e agrícola, que necessita de alternativas para o
desenvolvimento da sua solução não afete consideravelmente o status quo da
sociedade.

Nesse viés, é fundamental analisar a pobreza de uma sociedade e sua relação com a
política, com as diversas esferas de poder público, responsáveis pela formulação e
estabelecimento de políticas públicas associadas a micro e a macroeconomias e que
possuam o intuito de impactar positivamente nesse problema. Assim, destaca-se que
o fortalecimento da cidadania e da democracia são aspectos fundamentais para a
redução da pobreza, sendo essencial também analisar o contexto histórico que
originou esse grave problema social (Hansen, Teixeira, & Santana, 2010).
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Na contemporaneidade, com a alteração do fordismo para o pós-fordismo, foram
criadas as condições para a promoção de desenvolvimento econômico endógeno
localizado. A produção flexível possibilitou a certas localidades possuírem vantagens
do “desenvolvimento de baixo para cima”, controlado sobretudo por agentes locais e
nas áreas locais, abrangendo a capacidade de promover o aprendizado social, o
empreendedorismo e as inovações tecnológicas, mapeando e desenvolvendo
interdependências produtivas locais (Pike, Pose, & Tomaney, 2006).

Para Wagner et al. (2017), as concepções de desenvolvimento local são baseadas
nas aglomerações de empreendimentos, normalmente pequenos, de origem local e
influenciados pelas redes locais de cooperação, acordo e competição, caracterizadas
por possuírem uma “liga” formada por instituições, costumes, convenções e identidade
local. As ideias desenvolvidas nesse cenário buscam, concomitantemente,
acrescentar a formação de uma força de trabalho local flexível com um nível eficaz de
capacitação.

É interessante abordar que a capacidade local de aprendizagem é um aspecto muito
relevante em relação à competição entre as demais localidades, bem como a
capacidade local de promoção continuada do processo de inovação. Desse modo,
nota-se que segundo Storper e Walker (1989) “janelas locacionais” podem gerar
consequências positivas de diferenciação local de desenvolvimento quando se analisa
os agentes produtivos e seus vínculos territoriais.

A respeito da visão global de desenvolvimento do território, é importante que ela seja
partilhada pelos atores socioeconômicos e pela sociedade, pois a atualidade é
marcada pela integração excludente em que a competição e a procura pela inserção
produtiva no comércio mundial elevam o esforço para a modernização produtiva. Tal
esforço advém da união entre a pesquisa e a sua interação entre empreendedores, e
o contexto em que eles estão envolvidos. Assim, as redes de inovação desenvolvemse como estratégia ou meio de desenvolvimento local (Abelém, 2018).

Desta forma, destaca-se a relevância dos aspectos econômicos e não econômicos no
processo de aprendizado, inovação e competição existente em cada local. Contudo,
é importante lembrar que, em 1974, Celso Furtado já chamava a atenção para a farsa
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de que o crescimento econômico fosse universalizar o padrão de vida dos países
centrais, destacando que foi devido a ele que “tem sido possível desviar as atenções
da tarefa básica de identificação das necessidades básicas da coletividade” (Wolff,
2014).

Lorber (2017) elucida a assistência às necessidades fundamentais da coletividade
como um ponto central do debate acerca do desenvolvimento e da qualidade de vida.
É possível considerar como inerente ao significado de desenvolvimento local as
oportunidades oferecidas à população de aumentar suas opções enquanto indivíduos
nas diferentes áreas. Tanto aquelas que preconizam a sobrevivência, quanto as que
se relacionam à participação política, diversidade cultural, direitos humanos e
liberdade de escolha.

A noção de desenvolvimento desde suas raízes sempre foi atrelada ao uso de
métodos para produzir alterações. No viés biológico, foi utilizado como sinônimo de
evolução, configurando o movimento de um ser para uma forma sempre mais
evoluída. Já no viés social, que começou a ser abordado no final do século XVIII, a
ideia começou a designar o processo lento de alteração social. Os últimos 50 anos
foram marcados por diversos ciclos de desenvolvimento. Nota-se que até a década
de 40, desenvolvimento era relacionado à ocidentalização. Quanto aos princípios
deste desenvolvimento, Romano (2019, p.29) elucida:

Os princípios do Desenvolvimento Local definem-se pelo facto do
desenvolvimento não resultar e estar relacionado unicamente com os sistemas
macroeconómicos, em função do valor económico das atividades de
organização social do indivíduo, nem com as instituições centralizadas, mas
também não resulta unicamente das microiniciativas, que não se limitam
apenas ao domínio económico dos indivíduos e das coletividades, mas que se
apresentam como forças incrementadoras do desenvolvimento, através da
capacidade do indivíduo agir como cidadão.
Nesse sentido, Ultramari & Duarte (2012) verificam que os movimentos de cooperação
e assistência internacional caracterizavam-se como os meios mais importantes
responsáveis por modernizar e “ocidentalizar” as sociedades consideradas
tradicionais. O Brasil foi um dos países contemplados por esse processo, que foi
realizado sobretudo por meio da assistência norte-americana e que foi estendido até

28

a década de 1950. Nos anos 50 e 60 as atividades de desenvolvimento possuíam
características prescritivas em que o Governo tinha um papel central e era o principal
responsável pela mudança, fato que gerou relações muito verticalizadas. Tais
modelos, para os autores, eram fundamentados nos seguintes ideais:
a) O desenvolvimento da sociedade é planejável pelo Estado –por meio da
realização de grandes diagnósticos e da elaboração de planos por técnicos de alto
nível, o Governo irá diminuir a pobreza e incentivar o desenvolvimento;
b) Vultosas obras de engenharia promovem o crescimento econômico e, como
consequência natural, efeitos colaterais positivos que reduzem a pobreza;
c) A atração de empreendimentos privados, de preferência de grande porte, com
forte subsídio governamental, é fundamental para impulsionar o desenvolvimento.

A ótica tecnicista de desenvolvimento exclui a associação entre a pobreza e a vida
política

do

país.

Nesse

aspecto,

destaca-se

que

todas

as

medidas

desenvolvimentistas fizeram promessas, porém nenhuma conseguiu reverter o
processo de concentração de renda e existência da pobreza no Brasil (Pinheiro,
2012).

De acordo com Costin (2010), na década de 70 foi originada a abordagem unificada
de planejamento e desenvolvimento, indicando a necessidade de integração entre
aspectos econômicos e sociais. Nesse contexto, destaca-se que a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), introduziu o
conceito de desenvolvimento integrado. Já na década de 80, conhecida por “década
perdida”,

o

ajuste

econômico

praticamente

paralisou

as

iniciativas

de

desenvolvimento. Foi durante os anos 90, sobretudo na segunda metade da década,
que o significado tradicional de desenvolvimento foi alterado para uma noção de
desenvolvimento local, relacionado aos adjetivos integrado e sustentável. Quanto aos
fatores relacionados a este desenvolvimento, Barros & Castro (2013, p. 153)
descrevem:

A premissa básica da perspectiva comunitária do desenvolvimento local pode
ser assim resumida: o êxito de uma região depende, em última instância, da
capacidade dos atores locais – empresas, policy makers, etc. – de tomar as
rédeas e organizar as partes interessadas em torno de objetivos comuns. As
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fontes do desenvolvimento estão na própria região, no seu povo, nas suas
instituições e no seu capital social.
Os pontos responsáveis por essa alteração de paradigma são diversos e estão
associados ao contexto nacional e internacional, integrando aspectos econômicos,
políticos, sociais e ambientais. A Constituição de 1988 foi responsável por elaborar o
marco regulatório para o processo de redemocratização do país e organizou a
distribuição de responsabilidades entre as esferas de governo. Dessa maneira, é
possível observar os primeiros indícios em direção à descentralização, com a
passagem de uma configuração política fundamentada na hegemonia da ação
governamental sobre o local para um poder descentralizado, com vários centros
organizacionais (Paula, 2008).

Nesse contexto, destaca-se que o crescimento dos movimentos populares com
embasamento na cidadania e na democracia foi essencial para o surgimento do
debate acerca da procura por novos espaços de diálogo entre a sociedade, o governo
e o setor privado, a fim de elaborar ações que possuam como objetivo o auxílio à
população marginalizada e excluída socialmente. Ainda nesse aspecto, nota-se o
surgimento dos primeiros registros de ação local advindas das mais variadas
iniciativas e baseadas na ideia de integração de diversificadas ações e esforços em
um território específico e de maneira conjunta. Tal cenário representa um novo ciclo
em que há o resgate da noção de mudança no conceito de desenvolvimento, sendo
possível observar mudanças também na ótica do setor privado sobre esse assunto
(Menezes & Struchel, 2019).

Conforme pesquisa feita em 1999 com 500 executivos das maiores companhias
presentes na América Latina, foi evidenciada que sob a perspectiva desses
profissionais os problemas mais significativos não eram a inflação ou a taxa de juros
mas os fatores sociais como a desigualdade de renda, a corrupção, o sistema
educacional precário, sendo todos esses aspectos associados ao setor público. O
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1990, ocasionou
uma drástica mudança nas discussões internacionais ao definir um conceito de
desenvolvimento humano fundamentado nos estudos do indiano Amartya Sem, que
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indicavam que as pessoas poderiam ser consideradas como o bem mais precioso das
nações (Mantovani et al., 2019).

De acordo com Hass (2010), o primeiro relatório acerca do desenvolvimento humano
foi divulgado no Brasil em 1996, e em seu conteúdo estava presente a sobrecarga dos
recursos naturais, a conquista da cidadania, o acesso à Justiça e a transição
demográfica, e suas consequências no contexto educacional, social e ambiental.

Tais eventos foram importantes para a construção do conceito e das ações de
desenvolvimento local, que possui raízes na ideia central de desenvolvimento, que é
apresentado como uma rede de significados e se adequa a diversos interesses e
intenções. Posteriormente, serão apresentados exemplos de versões do conceito de
desenvolvimento local, cada uma delas possuindo um destaque para diferentes
dimensões de um mesmo pensamento.

2.1.2.1 Desenvolvimento Local como resposta aos efeitos da globalização

Conforme o contexto atual, nota-se a expansão de atividades que integram
metodologias explícitas de desenvolvimento local, gerando modelos flexíveis, contudo
passíveis de implementação conjunta em lugares e regiões variadas. Nesta
perspectiva, verifica-se a noção de intencionalidade no desencadeamento de
processos de desenvolvimento local (Chiavenato, 2018). O processo de globalização
para Maillat (2002, p.10) caracteriza-se:

O processo de globalização caracteriza-se pelo desenvolvimento de redes
mundiais de grandes empresas que se distinguem pela importância dos
investimentos diretos e transações que elas efetuam em escala mundial, assim
como pela prática crescente de acordos de cooperação, notadamente no
domínio da pesquisa e do desenvolvimento.
A noção de desenvolvimento local alcança destaque quando está associada à
elaboração de padrões alternativos, relação que supõe que as dinâmicas geradoras
de desigualdade e exclusão não devem ser desconstruídas pelo alto ou substituídas
por outros sistemas de fluxos apartados. Dos lugares de reconstrução de identidades
e vínculos, de reconfigurações socioprodutivas e gestação de novas esferas públicas,
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o local se configuraria como um campo de resposta necessário e insubstituível. A
compreensão do local como alavanca representa uma reconstituição de direitos e
recomposição de práticas e relações, que se distanciam da paralisia crítica diante de
uma dominação global e se distingue dos movimentos de fuga (Barbosa, 2018).

São os próprios fluxos da "sociedade em rede", no cenário de mutações nos padrões
de acumulação, que requalificam a razão analítica e empírica do local de transição
estrutural em diferentes identidades sociais. Aspectos dessa natureza evidenciam o
viés estratégico da questão do desenvolvimento local, e também a capacidade de
identificar, nas expressões locais e nas realizações experimentais, características de
algo que pode ser chamado de universal. O tratamento da questão pode, em
particular, relacionar-se ao problema das maneiras de superação das desigualdades
que ocasionam a exclusão social (Abreu, 2017).

Para Abonyi (2016), no mundo contemporâneo, verifica-se que as relações sociais
são constituídas por vínculos em que os limites espaciais são transponíveis,
redefiníveis, desnaturalizados. Nota-se que sobretudo a relação tempo-espaço está
sendo transformada. Contudo, o nível de condicionamento do tempo ao espaço
apresenta desigualdades sociais.

Atualmente, o cenário mundial é consideravelmente marcado pela ocorrência de
crises capitalistas advindas do esgotamento do padrão de acumulação pregado pela
lógica do Fordismo, que também levou à desvalorização e à substituição da força de
trabalho com o objetivo de ampliar a produtividade, causando o subconsumo que
tende a ocasionar as crises de superprodução. Nesse sentido, verifica-se que as
crises de superprodução são comumente seguidas pelas de sobre acumulação, em
decorrência da ausência de oportunidades de investimentos lucrativos, e diferentes
estratégias de mercado (Chiavenato, 2018).

De acordo com Bonini, Sartorello, & Scabbia (2017), comumente, o caminho
percorrido para se conter as crises de superprodução perpassa pela procura por força
de trabalho barata e novos mercados de consumo. Já para as crises de sobre
acumulação, nota-se a criação de uma demanda de bens de capital e de novos
recursos produtivos, fato que requer um movimento contínuo de abertura de novos
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mercados para o aporte do capital excedente vindo dos países industrializados.
Assim, é possível notar que as duas crises exigem uma certa expansão do capitalismo
por meio de uma nova divisão internacional do trabalho. Para os autores tal contexto
foi arquitetado pelas políticas macroeconômicas de viés neoliberal, indicadas
principalmente por dois carros-chefes:

1) A globalização financeira, que visa a concentração dos investimentos
estrangeiros diretos (IED) nos países centrais, expandindo seus derivativos
para que eles consigam exercer influência decisiva sobre as políticas de
desenvolvimento das nações;
2) A reestruturação produtiva carreada pelas grandes empresas por meio da
incorporação das tecnologias de informação (TI’s), que possibilitam a
descentralização dos seus processos e cadeias de produção em diversas
localidades do mundo, sem que seja preciso neles se sediarem e, desse modo,
absorverem suas vulnerabilidades e encargos locais.

Nesse viés, nota-se que foi a partir do desenvolvimento dessas políticas que um novo
padrão de acumulação de capital surgiu, baseado na inovação de processos, produtos
e serviços, tornando-se a estratégia competitiva primordial. A fim de encarar o novo
mercado de consumo, as grandes companhias antes fundamentadas em um padrão
piramidal e centralizador dos vários processos imprescindíveis à sua produção, foram
substituídas por empresas flexíveis com base na compressão dos níveis hierárquicos
e na generalização dos processos de terceirização, subcontratação, contratos
temporários, entre outros.

Ainda nesse sentido, destaca-se que tal modelo descentralizado se adequa bem ao
contexto econômico contemporâneo, já que possibilita que a grandes empresas
consigam integrar de maneira rápida e eficaz novos mercados, enquanto que, por
meio do suporte da tecnologia, é possível conectar em uma rede integradora e
também capaz de geri-las em tempo real (Chrispino, 2016).

O surgimento das empresas transfronteiras fez com que a disposição dos postos de
trabalho sofresse alterações, fato que exigiu modificações na divisão internacional do
trabalho. Nesse aspecto, ressalta-se que o sistema linear, baseado no Fordismo,
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obteve êxito até a década de 1970, quando se visava a produção em série para os
mercados nacionais e os produtos e os serviços eram realizados no interior de uma
mesma planta, que possuía postos de trabalho bem definidos e com funcionamento
padronizado (Dias, & Matos, 2012).

Contudo, com a expansão da competitividade internacional e a diversificação do
consumo incitada pela internacionalização da economia, a planta da fábrica precisou
ser reformulada. Desse modo, o sistema Toyota tornou-se mais adequado ao cenário
do capitalismo contemporâneo, visto que ele se baseia em um modelo de planta em
que os processos são horizontalizados sob a forma de células interdependentes, em
que a relação acontece por meio de sistemas de informação (Bonini, Sartorello, &
Scabbia, 2017).

No sistema de ensino não é diferente, a disseminação da língua inglesa com um dos
padrões de língua estrangeira mais falados globalmente em conjunto com o
desenvolvimento de plataformas de acesso online, possibilitam que estudantes
interajam e se qualifiquem nas mais diversas modalidades do conhecimento. Desta
forma pode-se ocorrer um desdobramento do APL, em um cenário que extrapole a
questão geográfica limítrofe, ampliando o horizonte de parcerias entre empresas e
facilitando a expansão para outros mercados consumidores (Caldarelli, Camara, &
Perdigão, 2015).

Assim, as unidades produtivas passaram a ir além dos muros das fábricas,
caracterizando-se como semiautônomas e podendo assim definir relações mercantis
de maneira imediata com seus mercados de consumo. Nota-se, portanto, que elas se
tornaram mais aptas para corresponder as grandes variações do mercado da
globalização.

2.1.3 Planejamento Urbano e Gestão de Cidades

O planejamento urbano envolve uma sequência estratificada de atividades e de
especialistas, e pode ser utilizado circunstancialmente pelo poder público, ou pelo
mesmo em parceria com a iniciativa privada, objetivando otimizar ou implantar
empreendimentos e negócios em larga escala, sendo estes responsáveis por provocar
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o deslocamento de uma grande quantidade de pessoas e de comércios. Visando criar
uma área de habitação e/ou comércio, ou ainda industrial, capaz de fornecer
qualidade de vida e sustentabilidade (Bonduki, 2017).

Para Lima (2018), este planejamento inclui o mobiliário urbano e estratégias de
deslocamento em transportes públicos e privados, podendo ser realizados em locais
já urbanizados, ou em locais a serem construídos, como para a instalação de grandes
shoppings centers, instituições de ensino, lojas em modalidade de atacado, hospitais
com centros de tratamento de saúde e realizações de exames, entre outros.

O sistema deverá contar, além de vias de circulação e planejamento de transporte
público, caso não o tenha, de redes de saneamento básico, iluminação e fornecimento
de energia elétrica em potência compatível com a estimativa da carga instalada e da
prospecção da taxa de desenvolvimento, fornecimento de água potável, sinalização
de trânsito e sistemas de drenagem de água pluvial, além de outros itens em uma
vasta arquitetura de possibilidades, à depender da estrutura ou do complexo urbano
a ser instalado. Ainda no que se refere aos projetos urbanos, Abreu (2017, p.40)
contribui:

No âmbito do planejamento urbano, o papel exercido pelos grandes projetos
urbanos é central: a renovação urbana de áreas tidas como degradadas
serviria à constituição de novas centralidades de negócios, com torres de
escritórios, shopping centers e complexos turísticos, criando uma imagem de
modernidade em sintonia com o terciário avançado global.
O procedimento poderá ser desenvolvido por departamentos de engenharia civil, de
trânsito, arquitetos e urbanistas, administradores, engenheiros de energia e
eletricistas entre demais profissionais. Em conjunto com o planejamento urbano,
sistemas de manutenção e de gestão destes recursos e serviços deverá ser realizado,
além de empresas públicas ou terceirizadas de coleta de lixo e de limpeza urbana
(Macedo, 2014).

No século XX no Brasil, foi possível observar uma ampla migração da população rural
para as cidades, movimento de crescimento urbano que gerou diversas
consequências. Como exemplo, tem-se a disputa por moradia, alimentação e acesso
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à água, transporte e demais itens necessários para a sobrevivência nas cidades. Tal
cenário trouxe desafios para o poder público, pois era preciso organizar o crescimento
urbano para que ele não fosse desordenado, com isso, tornou-se necessário elaborar
um planejamento urbano adequado e consciente a fim de proporcionar uma boa
experiência para os moradores das cidades (Grassi, 2016).

Para Hansen, Teixeira, & Santana (2010), destaca-se que conforme o Estatuto da
Cidade, o planejamento urbano é o direito à terra, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e ao acesso aos serviços públicos,
bem como trabalho e lazer, para todos os cidadãos e também para as próximas
gerações.

O conceito de planejamento urbano está associado a um método realizado com o
intuito de resolver de maneira racional os problemas que atingem determinada
sociedade em certo espaço e em determinado contexto, por meio de uma previsão
ordenada que seja capaz de antecipar as possíveis consequências do problema, a fim
de evitá-las. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, ao discorrer sobre a
política urbana por meio dos artigos 182 e 183, atribui ao poder público municipal a
política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem estar dos seus
moradores (Hass, 2010).

Nesse sentido, destaca-se que a esfera municipal é a responsável primordial por
garantir o crescimento da cidade de maneira ordenada. Assim, o meio mais relevante
para a construção dessa meta, apesar de não ser o único, denomina-se plano diretor.
Além dele, o Estatuto da Cidade prevê outros meios de execução da política urbana
como instrumentos urbanísticos, orçamentários, tributários e também jurídicos (Lippi
et al., 2018).

A composição institucional de gestão urbana é planejada de modo centralizado, de
acordo com uma estrutura organizacional estatal formada por secretarias – educação,
cultura, habitação, saúde e meio ambiente. Todas elas integram a máquina estatal
para a organização da gestão do território no Brasil. A constituição de 1988 prevê o
Plano Diretor como meio definidor da política urbana no país, ao obrigar a elaboração
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de planos diretores em municípios com mais de 20.000 habitantes (Maximiniano, &
Nohara, 2017).

De maneira simples, é possível observar que o planejamento urbano no Brasil é
visualizado por meio de duas vertentes: as normas e os planos. Nesse sentido, notase que as normas são representadas pelas leis urbanísticas, sobretudo pela Lei De
Parcelamento e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Já os planos diretores
relacionam-se com as diversas práticas de planejamentos analisadas por Souza
(2015), e no país apresentam-se como planos físico-territoriais, Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Plano
Estratégico e os Planos Diretores Participativos, esses últimos associados à questão
da reforma urbana.

A política urbana brasileira é caracterizada, sobretudo, pela variação de dois
pensamentos expressados na legislação e que se diferenciam principalmente pelo
foco dado à utilização da propriedade urbana. Assim, verifica-se que uma corrente
valoriza a propriedade pelo seu caráter social e visa defender os interesses coletivos.
Já a outra corrente caracteriza-se por sua ótica patrimonialista que defende o direito
privado individual da propriedade urbana (Martins, 2002).

Por meio da Constituição brasileira de 1988 o poder local foi fortalecido e aos
municípios foram delegados a competência acerca da Política de Desenvolvimento
Urbano “[...] que deverá ter por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da Cidade e assegurar o bem-estar dos seus moradores” (BRASIL,
1988, art. 182). Desse modo, os novos prefeitos, a partir de 1989, passaram a ter essa
competência, contudo, obtiveram desafios em decorrência do crescimento dos
problemas urbanos decorrentes da crise global da década de 1990, responsável por
gerar corte nos recursos federais destinados para as políticas urbanas e acentuar os
níveis de desemprego e das demandas sociais.

Elaborado a partir da Lei nº. 10.257 e aprovado no dia 10 de Julho de 2001 o Estatuto
da Cidade tem a finalidade de regulamentar o capítulo da política urbana da
Constituição Federal de 1988. O Estatuto estabelece as normas para a política urbana
nacional, que são aplicadas a todas as cidades com mais de 20.000 habitantes,
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turísticas ou em região metropolitana, contudo todos os municípios podem ser
beneficiados pelas suas conquistas. Ele é segmentado em cinco capítulos, como
demonstrado na Figura 2, que possuem como intuito responder de maneira direta os
questionamentos básicos para que os objetivos sejam alcançados.

Figura 2
Capítulos trabalhados pelo Estatuto da Cidade como ferramenta de apoio à gestão, e
perguntas norteadoras.
Fonte: Adaptado de Pinheiro, O. M. (2012). Plano Diretor e Gestão Urbana. 2 ed. CAPES: UAB, 2012.
Fonte:
http://cegpm.virtual.ufpb.br/wp-content/uploads/2013/07/PLANO-DIRETOR-EGEST%C3%83O-URBANA3.pdf

Buarque (2008) descreve que o Estatuto prevê as novas regras, proporciona os meios
para organizar a cidade e possui como princípios:

a) Direito à Cidade e Cidadania: trabalhando diretamente com o acesso às
condições básicas relacionadas a vida urbana, como acesso a habitação,
condições de saneamento, transporte público, acesso à hospitais devidamente
equipados, policiamento público funcional, educação, entre demais;
b) Assistência as funções sociais e urbanas: correspondendo ao bem do coletivo,
independentemente da origem do empreendimento (sendo público ou privado),
este deve arcar com as suas responsabilidades públicas, contribuindo na
otimização do uso do solo urbano. O Guia destas funções se encontra no Plano
Diretor do município quando aplicável;
c) Gerenciamento democrático: a democracia se apresenta de maneira
enraizada, e a gestão deve considerar a pluralidade dos fatores responsáveis
por seu desenvolvimento. Concomitantemente, este gerenciamento deve
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acompanhar obras, licitações, projetos em desenvolvimento, relacionando
todos os setores de direito;
d) Diagnóstico de sistemas informais: estabelece estratégias e meios para a
formalização e estabelecimento de juridicidade para as instituições.

Para a ausência de projetos de planejamento urbano, vários efeitos colaterais podem
ser notados, como a morosidade no trânsito, a falta de sistemas de tratamento de
água e esgoto culminando na proliferação de doenças, falta ou inadequação de
sistemas de habitação, falta ou má qualidade de sistemas de ensino, acarretando em
aumento de desemprego (desigualdade social) e crescimento de violência/crimes,
baixa de PIB, baixa de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre demais
(Brunner et al., 2012).

2.1.3.1 O Plano Diretor Participativo

A construção de processos participativos que sejam eficazes ainda é um desafio, visto
que eles podem ser alvos de diversas resistências de aplicação, sobretudo pelos
gestores públicos. Desse modo, ressalta-se que tal cenário demanda conhecimento,
organização e vontade política. Todavia, a falta de participação comunitária é um dos
aspectos primordiais que afetam o sucesso dos planos, programas e projetos que
possuem como objetivo desenvolver benefícios de diversos segmentos para a
população. Mantovani & et al (2019, p.4) conceituam o plano diretor:

De forma geral, o Plano Diretor estabelece as normas e a estratégia de
desenvolvimento territorial no que se refere ao ordenamento territorial,
parcelamento e uso do solo urbano e o modelo de organização espacial do
território municipal. Para isso, segue os princípios constitucionais da função
social da propriedade, função social da cidade, desenvolvimento sustentável,
igualdade e justiça social, além da participação popular.
Para Oliveira et al. (2019), é possível elencar os seguintes argumentos acerca da
eficácia operacional do planejamento participativo:

a) A participação de uma extensa parcela da comunidade gera legitimidade ao
processo de planejamento e corresponde às necessidades populacionais;
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b) O diagnóstico, quando elaborado em conjunto aos âmbitos da comunidade,
técnicos e líderes conduzem dados mais realistas e aspectos qualitativos,
evitando a leitura da realidade com base apenas em dados estatísticos e
estudos formais a respeito da comunidade;
c) O processo pedagógico, que incentiva os cidadãos a tomarem consciência
sobre seus problemas reais e a desenvolverem suas criatividades na procura
por soluções;
d) O produto será um plano de metas mais adaptado à realidade concreta que se
deseja modificar e ao modelo que se pretende alcançar;
e) Fortalece os meios que tendem a favorecer as transformações;
f) Auxilia no afunilamento dos interesses de acordo com as negociações
realizadas entre as partes;
g) Mitiga falhas ou inadequações projetuais, consequentemente evitando a perca
de capital investido;
h) Promove a participação/interação popular.

A promoção ou não de novas práticas de gestão das políticas públicas depende
sobretudo daqueles que são os responsáveis pelo poder de decisão de tais políticas.
Nesse viés, observa-se que uma considerável parcela de gestores permanece arredia
a tais novas práticas por diversos motivos, como a falta de informação e a resistência
ao controle social que gera fiscalização da utilização de recursos e das práticas
rotineiras da administração, do combate ao nepotismo e da privatização da máquina
pública (Pimenta & Alves, 2010).

Nesse contexto, é muito comum que os conselhos não possuam representatividade e
estrutura de funcionamento, as audiências e os debates são realizados em horários e
locais de difícil acesso, sem divulgação prévia, com diversos limites às
contraposições. Ademais, os projetos são desenvolvidos em linguagem complexa ou
todas as técnicas de comunicação são usadas com o intuito de “vender” o plano à
comunidade e, desse modo, cooptar grandes segmentos que provavelmente irão
aceitar de maneira passiva todas as propostas feitas pelos técnicos do governo
(Singer, 2017).
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Desta maneira, ressalta-se que para a promoção de novas práticas de gestão
realmente democráticas é necessário transmitir conhecimento, incentivar o
envolvimento e a formação de novas lideranças, possibilitar parcerias e delegar poder
e promover o controle social com autonomia, com independência no pensar e no agir.
Portanto, nota-se que tal cenário ainda é um grande desafio da contemporaneidade
(Weber & Franqui, 2017).

Para Wolff (2014), é possível verificar diversas diferenças entre os planos tradicionais
(normativos) e o Plano Diretor Participativo trazido pelo Estatuto, um pacto da
sociedade para o ordenamento e a gestão do território. O Plano Diretor tradicional
possui um amplo diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política
e administrativa da cidade, do município e de sua região. Nesse sentido, observa-se
que a maioria deles é superabrangente, estabelece normas e diretrizes para todas as
políticas públicas, até mesmo as de desenvolvimento econômico e social, como
saúde, emprego e cultura (Bernardes, 2006).

Além disso, é proposta a resolução de todos os problemas da cidade afetando até as
áreas que ultrapassam o alcance do município (como as questões do setor agrário,
da política macroeconômica e do transporte metropolitano) configurando, dessa
forma, uma lista de intenções sem meios de ser concretizada. No que tange o
planejamento participativo, Weber & Franqui (2017, p.2) descrevem:

O protagonismo participativo e popular atua enquanto premissa da boa gestão.
Da mesma forma, ao pensar-se em um planejamento estratégico (que seja)
eficiente se faz necessário levar em consideração vários fatores e elementos
que, por vezes, somente as pessoas diretamente envolvidas no processo –
quais sejam as beneficiárias ou atingidas pela política pública planejada –
possam ter conhecimento. Isso significa partir das potencialidades locais para
se pensar formas de proporcionar o desenvolvimento.
Ainda nesse sentido, salienta-se que a maioria dos planos abrangentes não contempla
a realidade social do contexto, visto que não possuem os instrumentos necessários
para enfrentar de maneira eficaz os problemas que prejudicam uma considerável
parcela da população, que vive à margem das leis urbanísticas. Desse modo, nota-se
que os planos abrangentes fizeram com que o planejamento urbano do Brasil se
tornasse inoperante, contribuindo para aumentar o seu descrédito frente à população.
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No que tange ao processo de elaboração, os planos tradicionais são desenvolvidos
por especialistas e apresentados como documentos técnico-científicos. Assim,
observa-se que eles podem relacionar profissionais de diversas áreas, porém a
coordenação, os prognósticos e as propostas ficam geralmente por responsabilidade
dos engenheiros e arquitetos. É comum que a participação das equipes técnicas
municipais seja limitada ao fornecimento de informações. Enquanto a participação da
sociedade, na melhor das hipóteses, é reduzida a audiências públicas para divulgação
das propostas (Pimenta & Alves, 2010).

De acordo com Rech (2019), o conceito moderno de Plano Diretor surgiu no início de
1990 associado à tramitação do Estatuto da Cidade no Congresso Nacional, momento
em que determinadas prefeituras desenvolveram os Planos Diretos, conforme os
fundamentos da Reforma Urbana. Nesse sentido, ressalta-se que o objetivo de tais
planos era solucionar os problemas estruturais da cidade como a segregação
territorial, a degradação ambiental e o financiamento do desenvolvimento urbano.

Desse modo, o Plano Diretor passou de documento técnico feito por especialistas para
se configurar como um processo político, dinâmico e participativo, que mobiliza a
população para debater e desenvolver pactos a respeito do projeto de
desenvolvimento do município. É importante que o processo de estruturação inclua
discussões e negociações de viés político entre os interesses conflitantes, como o
setor imobiliário, os defensores do meio ambiente e os movimentos populares.
Ademais, tal processo deve ser conduzido pelo Poder Executivo juntamente à
sociedade civil (Menezes & Struchel, 2019).

O Brasil apesar de possuir um elevado indicador de urbanização, com 82% de sua
população vivendo em áreas urbanas, em pleno século XXI, ainda não possuía uma
política nacional urbana. Assim, em 2003, durante o governo do Presidente Lula foi
criado o Ministério das Cidades com o intuito de construir uma política de maneira
federativa e participativa, relacionando as três esferas governamentais e os diferentes
grupos da sociedade civil (Ganzert, 2010).
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É interessante destacar que a viabilidade e a eficiência do plano dependem,
sobretudo, do compromisso da administração pública em desenvolver uma operação
que respeite as diretrizes e as ações conforme foi acordado. Além disso, destaca-se
a relevância de uma fiscalização e vigilância por parte da comunidade local. Para que
o plano seja desenvolvido corretamente é importante que o município implante um
processo democrático de planejamento urbano e gestão, que seja iniciado ou
fortalecido por meio do Plano Diretor. Nesse sentido, observa-se que determinados
planos estabelecem as normas e as condições de sua gestão, que são relativas à
representação de diversos setores do Poder Público e da sociedade civil, à produção
e divulgação de informações, às instâncias de debate e também à organização
administrativa da Prefeitura (Weber & Franqui, 2017).

A partir da década de 1990 diversas administrações começaram a implantar sistemas
eficazes e democráticos de gestão que associam planejamento e inversão de
prioridades durante a arrecadação e durante o gasto do dinheiro público, a fim de
melhorar a qualidade de vida dos moradores. Contudo, em uma considerável parcela
de municípios é possível notar uma estrutura administrativa frágil, com poucos
recursos humanos e materiais, sem capacidade de responder aos problemas locais e
também com difícil acesso aos programas e às atividades dos demais âmbitos
governamentais (Rech, 2019).

Para Diana (2015), eventos e treinamentos relacionados com a capacitação interna
de colaboradores, tendem a facilitar a implementação do Plano Diretor Participativo,
quebrando pré-conceitos e paradigmas relacionados à participação urbana direta na
construção e na transformação da política local. Para que o planejamento e a
estruturação abordadas no Plano Diretor Participativo sejam colocadas em prática,
faz-se necessária a integração entre a administração pública e seus subsetores, é
necessário o engajamento de colaboradores em caráter integrativo.

Nesse contexto, nota-se a importância de elaborar uma legislação complementar de
maneira simples, visto que é essencial que a população participe da elaboração das
normas urbanas, e isso seria dificultado caso elas fossem de nível técnico elevado,
de difícil compreensão e com abrangência de meios burocráticos possivelmente
desnecessários. A produção dos planos setoriais, sobretudo o de habitação,
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saneamento, mobilidade, e educação, são uma oportunidade adequada para
complementar o Plano Diretor e implementar a inclusão territorial (Chrispino, 2016).

É natural que o processo de desenvolvimento de um Plano Diretor Participativo passe
por mais de uma gestão pública, tendo em vista seu modelo administrativo, e
necessite desta forma de empenho perante os servidores para sua prossecução. O
planejamento deverá passar por uma revisão compulsória a cada dez anos completos
de sua elaboração, e o desenvolvimento de um conselho municipal deverá ser
instituído, para que as decisões e empasses públicos sejam votados e discutidos
democraticamente (Carlos & Carreras, 2005).

O plano de ação integra a estratégia de elaboração do plano diretor, caracterizado
pelas etapas, prazos, recursos humanos e financeiros disponíveis e os mecanismos
de participação da população. Por meio dele será estabelecido o marco inicial de
pactuação da sociedade (poder público + sociedade civil + iniciativa privada) em torno
do processo de elaboração do plano diretor participativo (Weber & Franqui, 2017).

É interessante abordar que os conselhos são também espaços políticos para tratar de
questões que vão além dos assuntos do município, como demandas metropolitanas,
regionais, de políticas estaduais e federais que geram efeitos ao município. Para
Barbosa

(2018),

o

funcionamento

adequado

dos

conselhos

depende

da

representatividade dos seus componentes, de normas claras de deliberação, de
estrutura de funcionamento e também do acesso regular a informações de confiança,
atualizadas e em linguagem clara e objetiva.

2.1.4 Arranjos Produtivos Locais ou Clusters

A ocorrência das atividades produtivas aglomeradas de pequenas e médias empresas
já é antiga, e foi identificado primeiramente por Alfred Marshall (1842-1924) na
penúltima década do século XIX e suas características são explicadas em capítulos
focados no estudo da organização industrial em sua obra Principles of economics
(Princípios de Economia), divulgada em 1890. Ele viu inúmeros empresários atraídos
para locais específicos devido a dotações físicas e seus esforços paralelos que
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levaram a novas indústrias. No Brasil, o termo comumente utilizado é Arranjo
Produtivo Local (APL). Ferreira & et al. (2017, p.55-56) definem:

Arranjo produtivo local (APL) pode ser definido como aglomerações de
empreendimentos de um mesmo ramo, localizados em um mesmo território,
que mantêm algum nível de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com os demais atores locais como, o governo,
instituições de pesquisa, ensino e instituições de crédito. [...]. No Brasil, o
incentivo à formação de APL’s é considerado uma importante estratégia
governamental para o desenvolvimento do país.
Nesse cenário, ressalta-se que o autor despertou a atenção para o denominado para
ele como Distritos Industriais Ingleses, que se caracterizavam por suas formas de
organização e produção baseadas em distritos industriais compostos por pequenas
empresas. Tal ocorrência de especialização produtiva espacial, de acordo com o
autor, configurava-se como uma maneira mais eficaz do capitalismo e era influenciado
por aspectos físicos, governamentais, sociais, além de heranças técnicas, produtivas
e culturais (Costa, Costa, & Santos, 2013).

Segundo Marshall (1996), o aumento da eficiência produtiva das empresas
aglomeradas relacionava-se com a diferenciação e com a integração entre elas. Além
disso, observou que apenas as empresas mais eficientes no aproveitamento de
benefícios oferecidos pelo contexto subsistem. Desse modo, é possível concluir que
a concentração de empresas familiares menos em certo ambiente constituía-se como
uma fonte relevante de economias externas, de melhoria do desempenho da
economia das empresas e de aspecto de permanência de uma indústria em certo
espaço geográfico.

Desse modo, essa maneira organizacional tem sido observada como uma fonte
geradora de ações coletivas que tendem a possibilitar diversos benefícios, tanto para
as empresas por meio do desenvolvimento econômico a nível regional, quanto para
as formas produtivas locais, consideradas redes tipicamente localizadas (Amorim,
Moreira, & Ipiranga, 2004).

A Figura 3 demonstra os elementos interrelacionados com o APL, considerando a
sustentabilidade e a competitividade como elos fundamentais, e abordando as demais
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variáveis (Desenvolvimento da Capacidade Produtiva e Inovativa; Fortalecimento do
Capital Social e Governança; Formação de Competências) como alimentadoras de
seu progresso.

Figura 3
Fatores influenciadores do desenvolvimento e progresso de um APL.
Fonte: Amorim, M. A., Moreira, M. V. C., & Ipiranga, A. S. R. (2004, p.29). A construção de uma
metodologia de atuação nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) no estado do Ceará: um enfoque na
formação e fortalecimento do capital social e da governança. Revista Internacional de Desenvolvimento
Local. v.6, n.9, 25-34.

Diversos países estão adotando tais tendências as suas políticas. As inovadoras
formas e meios de promoção do desenvolvimento industrial tendem, de maneira
crescente, a focalizar prioritariamente sistemas e arranjos produtivos locais. Nesse
sentido, nota-se que essa nova abordagem política, conceitual e metodológica, em
torno de APL, é feita em um contexto em que o sistema produtivo e a ordem
geopolítica mundial passam por consideráveis alterações, relacionadas à emergência
da Economia do Conhecimento e do Aprendizado, assim como a aceleração do
processo de globalização (Abonyi, 2016).

Para Ferreira, Fiel Filho, & Kanaane (2010), vale ressaltar que para o aparecimento
do APL é necessário primeiramente que em um contexto geográfico, exista um
aglomerado de empresas que exercem influência em um mercado local no mesmo
segmento. A aglomeração (em inglês cluster, derivando o conceito do termo de origem
estrangeira) vem então da atividade produtiva ou ainda da prestação de serviços,
envolvendo uma comunidade, desenvolvimento tecnológico e educacional e
estabelecem relações políticas entre si. É preciso enfatizar que aglomerados
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produtivos por si só não possuem vínculos diretos colaborativos, como é o caso dos
clusters ou APL’s, logo interagem entre si exclusivamente por fatores indiretos
relacionados à proximidade da área de atuação.

Hamm & Kopper (2015) eluciddam que proliferação e a proximidade podem trazer
outras vantagens, como desenvolver um conjunto de trabalhadores qualificados e
atrair demais fornecedores da indústria. À medida que um cluster cresce, as empresas
se especializam em uma etapa específica do processo de produção, aumentando sua
produtividade e lucros. Michael Porter, professor da Harvard Business School, adotou
a ideia, visualizando os clusters como uma maneira de as empresas se tornarem ou
permanecerem competitivas na economia global. Para ele, a maior vantagem é que a
proximidade possibilita a cooperação.

Wagner et al. (2017) tratam que além dos benefícios da força de trabalho e da cadeia
de suprimentos, é mais provável que as empresas se reúnam para formar associações
comerciais ativas, trabalhar com governos locais para investir em infraestrutura e
formar parcerias com universidades locais para adaptar cursos, especializações,
pesquisas e demais.

Nos Estados Unidos, o Vale do Silício é o exemplo mais bem-sucedido, com uma
interação entre startups, grandes empresas, governos locais e universidades de
classe mundial, movimentam trilhões de dólares em riqueza e redefinem a vida
cotidiana por meio de invenções que incluíram o smartphone (podendo ser
representado pela Apple), vídeo em streaming (Netflix) e redes sociais online (como
no caso do Facebook) (Ultramari & Duarte, 2012).

Pugalis & Tan (2017) relatam que no Chile, empresas e governo se uniram para
expandir e transformar o setor de criação de salmão. Empresas com ideias
semelhantes se uniram para formar a Salmonchile, uma associação comercial que
estabeleceu padrões da indústria e buscou novos mercados, em particular nos
Estados Unidos. A Fundação público-privada do Chile apoiou empresas pioneiras,
financiou a P&D e transmitiu as melhores práticas a outros produtores emergentes
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Com o tempo, os aglomerados (APL’s) de salmão do Chile adquiriram know-how e
desenvolveram novas tecnologias, aumentando a produção consideravelmente. Em
1992, o Chile se tornou o segundo maior produtor mundial de salmão e, em 2014, as
exportações chegaram a US $ 4 bilhões, perdendo apenas a participação da
exportação de cobre no PIB do país (Pugalis & Tan, 2017).

À medida que grupos de setores relacionados crescem e se desenvolvem, o arranjo
cluster pode ajudar a reduzir os custos de negócios e aumentar a extensão e os
benefícios da especialização. Os grupos de trabalho mais profundos melhoram o
acesso a clientes e fornecedores, e disseminam conhecimento (essas e outras
vantagens são derivadas de um ambiente de competição e colaboração equilibrados).
Como resultado, os clusters especializados da indústria incorporados nas regiões
metropolitanas de todo o mundo estimulam uma atividade econômica significativa que
cria amplas oportunidades econômicas de crescimento local e regional (Santos &
Neto, 2011).

Para Patias et al. (2017), os clusters ocorrem naturalmente na economia, à medida
que empresas e instituições relacionadas aumentam a produtividade por meio de
vantagens de proximidade e interconectividade. Para construir sua própria
produtividade e resiliência, muitas regiões começaram a formar iniciativas de cluster
entre empresas, que deliberadamente reuniram recursos para lidar com preocupações
comuns. Iniciativas formais, direcionadas pelas necessidades e interesses dos
negócios da área, podem fornecer suporte abrangente para o crescimento acelerado
de um cluster específico.
O desenvolvimento econômico bem-sucedido, baseado nos APL’s depende da
melhoria da competitividade da região como um local para fazer negócios,
aumentando a produtividade dos ativos econômicos regionais, incluindo empresas e
trabalhadores existentes. Os clusters fornecem uma estrutura para melhor organizar
as muitas políticas públicas e investimentos já direcionados para oportunidades e
crescimento econômico (Oliveira & Ramos, 2018).

De acordo com Dias & Matos (2012), as empresas de suporte que fornecem
componentes, serviços de suporte e matérias-primas se reúnem com empresas com
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ideias semelhantes em setores relacionados para desenvolver soluções conjuntas e
combinar recursos para aproveitar as oportunidades de mercado. Esses são grupos
de negócios e organizações relacionados, às vezes concorrentes diretos, mas com
mais frequência operando de maneira complementar.

Uma concentração bem desenvolvida de negócios relacionados estimula três
atividades importantes:

aumento

da

produtividade

(por meio

de

insumos

especializados, acesso a informações, sinergias e acesso a bens públicos), inovação
mais rápida (por meio de pesquisa cooperativa e esforço competitivo) e formação de
novos negócios (preenchendo nichos e expandindo os limites do mapa cluster).
Clusters estão sempre mudando, eles respondem à constante mudança do mercado
(Costin, 2010).

Nada gera inovação produtiva melhor do que ter um concorrente ao lado. No APL as
cidades e municípios tendem a direcionar seus esforços de desenvolvimento
econômico e recrutamento. Também incentivam as comunidades a reorientar os
esforços nas indústrias existentes. As comunidades entendem que a melhor maneira
de expandir suas próprias economias e as da região circundante é apoiar um cluster
de empresas, em vez de tentar atrair empresas uma de cada vez para uma área
especifica e dar início a uma nova captação de clientes e consumidores.

Centros de comércio, shopping centers, startups de empresas e algumas
universidades trabalham com instituições terceiras para desenvolver clusters e
sinergias em comunidades de negócios. Clusters locais fortes também ajudam a atrair
investimentos estrangeiros. Se os clusters forem os principais centros de suas
indústrias, atrairão todos os principais participantes do cenário econômico, tanto
nacionais quanto estrangeiros (Cymbalista, 2007).

Brito (2017), descreve que o processo de produção de uma política pública é iniciado
a partir da identificação de um problema ou de um estado de coisas que necessitam
de uma intervenção governamental. No entanto, nem todos os problemas reais são
discutidos dessa maneira, evidenciando a existência de outros requisitos para que
uma questão possa realmente integrar a agenda de governo, não bastando somente
ser vista como problemática.

49

Nesse viés, ressalta-se a importância de se tratar também de um problema com pauta
política, por meio de uma mobilização social, a fim de que os atores associados
consigam a atenção por parte das autoridades para determinado problema,
possibilitando sua introdução na agenda política (Oliveira & Ramos, 2018). Ademais,
salienta-se que o conceito de um problema público a ser solucionado, assim como a
escolha entre as diversas hipóteses de resolução, seu desenvolvimento e
implementação depende principalmente da quantidade de indivíduos que sofrem com
tal problema, das medidas a serem implementadas, do nível de agregação dos
interesses dos envolvidos e do grau de organização que se consegue alcançar.

2.1.4.1 O Planejamento Estratégico no Arranjo Produtivo Local

O Planejamento Estratégico pode ser então utilizado de maneira potencial para o
sucesso de um APL. Este planejamento pode ser caracterizado a nível organizacional,
como um procedimento de gestão que estrutura métodos de planejamento
administrativo, econômico e setorial, a partir de uma ou mais métricas préestabelecidas por um corpo deliberativo. A função deste planejamento é a estratégia
da projeção de ações e de recursos que possibilitem o APL a alcançar os objetivos
levantados, de acordo com o almejado pelo seu grupo gestor. Para Barros & et al.
(2019, p.6):

Do mesmo modo, o termo originado da junção entre as palavras planejamento
e estratégia o “planejamento estratégico” pode ser definido de diversas
formas.
Portanto, planejamento estratégico pode ser entendido como o
processo utilizado para estabelecer objetivos, alinhados com as políticas
empresariais, metas e princípios, além de fatores relevantes ao meio ambiente
organizacional, considerando as condições internas e externas, sendo
sua definição de responsabilidade da alta administração. O objetivo final do
planejamento estratégico está em definir um plano que indique a melhor
direção a ser seguida pela empresa, otimizando o grau de interação com os
fatores externos atuando de maneira diferenciada e inovadora.
É necessária uma análise perante este grupo gestor, que seja capaz de identificar
com clareza as características do APL, pois somente desta forma, com um
conhecimento alinhado de sua situação basal, é que será possível se estabelecer
critérios e projeções de mercado. O estudo realizado entre as empresas envolve a
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colaboração de membros de todos os envolvidos, sendo de iniciativa pública, privada
de sindicatos e afins (Bellingieri, 2017).

Para Alves (2017), uma observação dos mercados regionais, e do comportamento dos
concorrentes diretos ao setor pode-se fazer igualmente necessário e relevante, tendo
em vista o planejamento de expansão de mercado, de estruturação de capital social,
e do aprimoramento da qualidade dos produtos ou serviços ofertados culminando em
competitividade.

O Planejamento Estratégico do APL irá correlacionar diretamente uma perspectiva a
longo prazo do aglomerado, costurando recursos específicos de empresas
participantes, podendo trabalhar diretamente no desenvolvimento de sinergias. Estas
sinergias estão diretamente ligadas com boas práticas e com a sua disseminação,
seja em um diferencial produtivo, de gestão de pessoas, de gestão de recursos e
logística, de sustentabilidade e redução de custos entre demais (Diana, 2015).

Este modelo de gestão é desenvolvido com foco no médio e principalmente longo
prazo, objetivando inclusive mitigar crises no arranjo produtivo, por meio da
investigação do mercado financeiro e dos sistemas de gestão pública estatal que
possam influenciar diretamente nos negócios do aglomerado participativo.

A presença de especialistas e de dados confiáveis fazem-se primordiais para o
planejamento eficiente, as decisões devem ser tomadas entre os membros escolhidos
para comportarem o conselho. Estas decisões não devem somente se basear em
dados estatísticos, mas a consideração de dados históricos e experiências de
mercado de empresas com maior tradição, também devem ser igualmente
computadas (Grassi, 2016).

Dados como visão, missão e valores podem ser atribuídos a estrutura de
planejamento do APL. É necessário se ressaltar que o Planejamento Estratégico é
uma metodologia não-engessada, que precisa ser monitorada e revista de acordo com
a frequência solicitada por fatores internos ou externos.
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Para Reis (2012), a definição e a compreensão destes fatores internos e externos
pode ser acompanhada pelo uso de uma ferramenta denominada matriz SWOT. O
acrônimo indica as iniciais em língua estrangeira (inglês) das quatro relações
abordadas pela ferramenta de planejamento, sendo Strengths (indicando forças
potenciais),

Weaknesses

(indicando

fraquezas),

Oportunities

(indicando

oportunidades de crescimento/melhoria), Threats (indicando ameaças).

Para Maximiniano & Nohara (2017), neste raciocínio o fator interno está relacionado
com as forças e fraquezas do APL, e envolvem atividades e características que podem
ser trabalhadas e otimizadas, envolvendo procedimentos que ocorrem internamente
às organizações. Já os fatores externos pontuam comportamentos de mercado,
podendo ser delineados como oportunidades ou ameaças, e não estão sob controle
das ações do APL.

Para que o sucesso do Planejamento Estratégico do APL seja mantido, é preciso se
trabalhar em uma base democrática de gestão, com transparência e com iniciativas
que fomentem a troca de informações e a colaboração entre empresas. Os benefícios
são latentes, e envolvem a otimização de recursos, padronização, controle de
qualidade, reduz movimentações inseguras de capital e ganho de eficiência
organizacional.

Desta forma, o capítulo de Referencial Teórico teve como função embasar
cientificamente conteúdos que colaboram para uma maior compreensão do tema
desenvolvido pela dissertação. Fornecendo ao leitor, estudante, pesquisador ou afim,
contextualizações relacionadas ao urbanismo, desenvolvimento e planejamento local,
além de arranjos produtivos, visando o afunilamento da pesquisa. Em seguida são
descritos os procedimentos metodológicos.
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3 Metodologia

A metodologia desenvolvida para esta pesquisa pode ser caracterizada como a
investigação científica, que utiliza uma sequência ordenada de atividades, exigindo
conhecimento técnico e intelectual, com o foco em corresponder aos objetivos
específicos citados na introdução desta dissertação. A metodologia explicita os
procedimentos então realizados pelo pesquisador, de maneira a analisar previamente
as fontes de informação, optar pela coleta de dados mais eficiente e funcional ao caso,
e ainda na forma a qual estes dados coletados serão processados (Gil, 2019).

Marconi & Lakatos (2010), descrevem a pesquisa como uma ferramenta de aquisição
e de processamento de informações, além claro, de sua devida interpretação e análise
perante um determinado objetivo, ou situação problema identificada. As motivações
da pesquisa científica podem ser diversas, como da obtenção de novos
conhecimentos até a comprovação de fenômenos físicos em ambientes laboratoriais
ou em campo. As pesquisas são utilizadas por estudantes do ensino superior em suas
diversas graduações e pós-graduações, sendo pré-requisitos para a conclusão de
cursos ou para o engajamento acadêmico no caso de iniciações científicas, entre
demais possibilidades a serem citadas.

As contribuições da pesquisa podem igualmente ser projetadas em diferentes esferas
do conhecimento, e em duas modalidades fundamentais, como do conhecimento
teórico e da comprovação prática ou empírica. O conhecimento a ser desenvolvido
e/ou comprovado pelo pesquisador irá depender diretamente de sua metodologia
estruturada, e com o seu eixo tecnológico de trabalho, podendo ser direcionado a área
de ciências humanas, exatas e da natureza, biológicas, entre demais (Ruiz, 2006).

De acordo com Prodanov & Freitas (2013), é importante ressaltar que para o
desenvolvimento de uma pesquisa, o pesquisador deverá dispor de diferenciados
recursos, e estes ainda podem ser considerados como materiais e não-materiais.
Como exemplo temos os recursos financeiros, documentais, recursos físicos
(materiais de consumo), tecnológicos, recursos humanos, de conhecimento pessoal e
de qualificação do pesquisador, entre outros.
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O desempenho e a fidelidade da pesquisa, assim como da qualidade de seus dados
coletados e processados, irá depender diretamente da estratégia selecionada pelo
pesquisador. Além disto, o pesquisador deve necessariamente optar por fontes de
pesquisa confiáveis, em locais de credibilidade e evitar fontes informais e sem caráter
científico, como blogs, sites de perguntas e respostas, e plataformas que não estejam
vinculadas a meios formalizados de ensino e propagação do conhecimento. Em
adendo, o pesquisador deve igualmente se preocupar com a sua própria rotina, e com
o modelamento dos dados por ele manipulados ou simplesmente descritos, a
imparcialidade deve ser uma característica basal (Lima, Ramos & Paula, 2019).

Para Gil (2019), as pesquisas que trabalham com dados sociais e históricos deverão
ser fielmente consideradas, datas previstas para a análise e discussão das
informações obtidas devem ser estabelecidas, em um possível comparativo evolutivo
e absolutamente impessoal, evitando erros anacrônicos. A metodologia serve então
como pilar fundamentalista e de validação do conhecimento prático adquirido pela
sociedade.

Na descrição da pesquisa, o autor deve evidenciar as possíveis restrições do seu
trabalho, assim como buscar descrever hipóteses que virão a ser posteriormente
analisadas e confrontadas na seção de análise e discussão de resultados ou ainda
nas considerações finais da pesquisa ou trabalho de conclusão de curso, com a
disposição de responder ao problema ou aos objetivos levantados (Marconi & Lakatos,
2010).

Desta forma, a metodologia utilizada para esta dissertação se caracteriza como
qualitativa e descritiva, aplicando três modelos diferentes de roteiros para entrevistas
a serem realizadas com participantes estrategicamente selecionados. O estudo de
caso tem como unidade de análise a cidade de Divinópolis, localizada no centro-oeste
do estado de Minas Gerais, e como unidade de observação dez profissionais
envolvidos nos setores basilares do tema, sendo estes o setor da moda/confecção, o
setor industrial siderúrgico e o setor da educação/ensino superior.

Para a parte de pesquisa bibliográfica foram utilizadas fontes diversificadas de
informação, disponíveis na internet por meio de portais de periódicos renomados, ou
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ainda por meio de repositórios de faculdades e universidades públicas e privadas,
onde foram realizadas buscas de dissertações de mestrado e teses de doutorado com
temas relativos e/ou similares ao deste estudo. Foram igualmente utilizados livros
publicados e revistas científicas.

A pesquisa então reúne dados obtidos por meio da pesquisa, na consulta a obras
publicadas por demais autores na contemporaneidade, na pesquisa qualitativa com
dados coletados por meio de roteiros de entrevista localizados nos Apêndices A, B e
C desta dissertação, e por meio de dados estatísticos publicados pelo IBGE, os quais
demonstram dados relevantes do PIB local e corroboram com o tema aqui
desenvolvido. Os roteiros foram desenvolvidos de acordo com as orientações
previstas nas obras de Gil (2019), Marconi & Lakatos (2010) e Prodanov & Freitas
(2013), nos capítulos que tratam das pesquisas qualitativas e seus métodos.

Prodanov & Freitas (2013), orientam que a seleção dos participantes da pesquisa
qualitativa deve ser realizada a partir de uma diversificação de participantes, de forma
que o objeto de estudo seja analisado em diferentes posicionamentos, permitindo uma
melhor estruturação dos dados obtidos pelo pesquisador.

Posteriormente estes dados foram analisados e dissertados pelo autor, realizando
contrastes e costuras de dados encontrados na pesquisa bibliográfica e em dados
estatísticos, obtidos por meio de acesso no portal do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), relacionando dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) da
cidade de Divinópolis, localizada no estado de Minas Gerais, entre os anos de 2002 a
2016.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A pesquisa qualitativa se concentra em analisar a subjetividade da opinião do
participante, inserida na objetividade do mundo real e dos eventos por este
provenientes. A pesquisa qualitativa não se expressa em análise numérica, e desta
forma, não solicita de fórmulas ou tabelas com dados estatísticos. Para a coleta de
dados desta dissertação, o pesquisador se deslocou para o ambiente de trabalho dos
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entrevistados, procurando se inserir sem seu ambiente, propiciando uma maior
riqueza na posterior verificação dos dados obtidos (Gil, 2019).

A modalidade de pesquisa descritiva tem como função relacionar as causas e elucidar
os motivos referentes ao acontecimento de eventos e alterações em determinada
localidade, sejam elas de cunho social, econômico, administrativos e afins. A pesquisa
descritiva exige um aprofundamento no estudo de caso e na coleta de dados, ficando
à responsabilidade do pesquisador a classificação e a organização destes dados. Este
estudo visa a observação dos fatos, entretanto, o pesquisador por característica, não
interfere nos mesmos, convergindo em um levantamento de dados sem a sua
intercessão (Lima, Ramos & Paula, 2019).

A pesquisa descritiva visa reunir e sintetizar dados de maneira com que um fenômeno
real seja fielmente descrito e analisado, em contribuição ao desenvolvimento
científico, sendo amplamente utilizada em situações as quais se buscam compreender
eventos práticos e que estejam interligados com causas sociais (Marconi & Lakatos,
2010).

Para Gil (2019), o estudo de caso está intimamente relacionado com a definição do
objeto de estudo, podendo ser definido como estudo de casos múltiplos. No estudo
de caso múltiplo, o pesquisador trabalha simultaneamente com mais de uma linha de
investigação, buscando identificar as causas de determinado fenômeno. Entretanto,
estas não podem ser confundidas com unidades de análise, que por sua vez, são
formadoras do conjunto que está sendo diagnosticado. Como uma restrição de
pesquisa, deve-se evidenciar que o número de entrevistados (dez), foi devidamente
estudado e selecionado pelo pesquisador e, não foi superior em função dos convites
dos quais o mesmo não obteve retorno ou qualquer tipo de interesse perante demais
e-mails e ligações realizadas por meio de redes profissionais de contatos.

3.2 Unidade de análise

A cidade de Divinópolis é caracterizada como unidade de análise deste estudo,
estando localizada no centro-oeste de Minas Gerais. A cidade está geograficamente
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próxima à região metropolitana da capital do estado, Belo Horizonte, e foi considerada
polo da moda e polo siderúrgico entre os anos de 1990 e 2010 (Mello, 2015).

Contemporaneamente a cidade conta com um total de 56 registros de diferentes
Instituições de Ensino Superior (IES), que se diferenciam entre modalidades de
Ensino a Distância (EAD), semipresenciais ou presenciais. Dados estes retirados do
sistema e-MEC, em um relatório de consulta textual por endereço de oferta, realizada
em dezembro de 2019 (MEC, 2019). Em sequência é descrita a unidade de
observação, referenciando aos participantes selecionados para o desenvolvimento da
pesquisa.

3.3 Unidade de observação

A unidade de observação foi então instituída de 10 (dez) participantes (entrevistados),
os quais possuem experiência relevante nos setores da indústria siderúrgica (1
entrevistado); política (2 entrevistados); da moda e confecção (4 entrevistados); e do
sistema de educação e ensino superior (3 entrevistados). Os entrevistados foram
organizados com uma identificação alfanumérica de E01 até E10, para uma melhor
compreensão da disposição dos dados.

O entrevistado do setor siderúrgico (Ex-Diretor da Siderúrgica Pains e Gerdau: E01)
foi escolhido pois é contemporaneamente professor universitário, ex-siderúrgico,
renomado conhecedor do ramo industrial de Minas Gerais, teve a oportunidade de
visitar cerca de 78 países no âmbito do exercício profissional, foi executivo da antiga
Siderúrgica Pains (a primeira grande empresa no ramo siderúrgico da cidade e
impulsionadora do ramo nos anos 70, 80 e 90 até ser vendida para a multinacional
Gerdau).

Passou por todo o processo de mudança econômica da cidade,

principalmente no ramo siderúrgico.

Os entrevistados no setor público foram identificados como E02 e E03. O Diretor
Regional Aposentado Cemig; Conselheiro da ADD - Agencia de Desenvolvimento
Econômico de Divinópolis- e Diretor Responsável Aposentado (E02), foi escolhido
pois preconiza que a inovação é o grande caminho que Divinópolis precisa percorrer,
sendo um dos grandes atores na cidade da evolução do sistema de ensino superior,
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possuindo cerca de 30 anos de experiência no ramo. Tendo este então acompanhado
direta ou indiretamente da instauração da Universidade Federal de São João del Rei
(UFSJ) campus Dona Lindú, do CEFET, do processo de Estadualização da FUNEDI
(atual UEMG) e do desenvolvimento do Grupo de apoio à Ética e Cidadania (GEEC)
da cidade.

O Ex-Secretário de planejamento e Desenvolvimento tem 2 passagens pelo cargo, é
consultor

político,

e

diretor

da

ADD

(E03).

Este

foi

escolhido

pois

contemporaneamente em Divinópolis, é um dos notáveis conhecedores da história da
cidade, tanto economicamente quanto por desenvolvimento local. Até o presente
momento está profissionalmente ativo, passou por mais de 4 gestões como secretário,
foi um dos maiores impulsionadores para o recebimento das maiores empresas da
cidade e das entidades de educação, é responsável pela ADS – Agencia de
Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis. Autor de diversos artigos publicados é
considerado um contribuinte à comunidade científica, sendo também consultor público
de desenvolvimento de outras prefeituras regionais.

Os profissionais e empresários entrevistados do setor da moda e confecção foram
identificados como E04, E05, E06 e E07 respectivamente. A Sócia de uma loja de
moda feminina local (E04), foi escolhida por ter uma empresa conceituada na cidade,
e por trabalhar há mais de 20 anos no setor, passando por todo o período de
mudanças econômicas estudadas nesta dissertação, tendo por característica um
apego louvável pela qualidade e ética.

A Diretora e gerente no Sindicato dos Alfaiates, Costureiros e Trabalhadores
Industriais da Confecção e Estamparia de Divinópolis – SOAC (E05), foi escolhida por
fazer parte da entidade que representa os empregados do ramo de confecção e estar
presente nos últimos 30 anos a todas as mudanças econômicas, políticas e sindicais,
estando por dentro dos acontecimentos inerentes ao desenvolvimento da pesquisa.

O Sócio proprietário de shopping center (E06), foi escolhido pois é proprietário do
último grande empreendimento de lojas de confecção realizado em Divinópolis, um
shopping de 28 lojas, que atualmente se encontra parcialmente fechado por falta de
clientes (no caso dos setores de lojas para moda em varejo), demonstrando a presente
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condição do setor e corroborando com o estudo. A Ex-proprietária de loja de moda
feminina local (E07) foi escolhida porque, no auge do setor na cidade, sua empresa
obteve considerável sucesso. Entretanto a mesma contemporaneamente reside em
uma outra cidade da região metropolitana da capital Belo Horizonte, e atua em um
outro ramo de negócios, apresentando uma oportunidade de contribuição relevante
para a pesquisa.

Os entrevistados do sistema de educação e ensino superior foram identificados como
E08, E09 e E10. A Diretora Geral da Faculdade UNIFENAS de Divinópolis (E08), foi
escolhida por seu exímio currículo docente, por ser coordenadora dos cursos de pósgraduação Lato sensu na instituição que trabalha desde 2014, entre demais
qualificações. Ela faz parte do novo grupo de educadores que impulsiona a educação
superior na cidade e região.

A Supervisora Pedagógica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Divinópolis (E09), foi escolhida por ser Supervisora de Educação, por sua ampla
experiência no setor (24 anos de vivência no exercício da profissão), por fazer parte
do sistema S (sendo um sistema formado por empresas como o SENAI, SENAC, SESI
entre demais, inclinadas à educação e profissionalização em âmbito nacional), uma
das principais escolas técnicas montadas em nossa cidade, sendo esta fundamental
para o desenvolvimento local.

O Coordenador do Curso Psicologia da UEMG Campus Divinópolis (E10), foi
escolhido por ser professor universitário, Coordenador de Curso e Educador de
entidades da região, conhece a fundo todo o processo de mudança que a educação
nacional, estadual e municipal passa, principalmente por trabalhar em uma entidade
estadual/pública de ensino. Participou do processo de estadualização da então
FUNEDI, além de ser também professor da Faculdade Pitágoras campus Divinópolis.

3.4 Procedimentos para coleta de dados

A coleta de dados foi executada por meio da realização de entrevistas com três grupos
diferentes de amostras. Para facilitar e otimizar a descrição das informações os grupos
foram divididos em: Entrevista com participantes do setor industrial e político (tendo
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os entrevistados E01, E02 e E03 – Roteiro disponível no Apêndice A); Entrevista com
participantes do setor têxtil e da confecção (tendo os entrevistados E04, E05, E06 e
E07 - Roteiro disponível no Apêndice B); e Entrevista com participantes do setor
educacional e de ensino superior (tendo os entrevistados E08, E09 e E10 - Roteiro
disponível no Apêndice C).

Os roteiros delineadores das entrevistas em caráter semiestruturado, foram
desenvolvidas de acordo com as orientações de Lima, Ramos & Paula (2019); Gil
(2019) e Prodanov & Freitas (2013). As perguntas foram embasadas nos objetivos
específicos propostos no capítulo de introdução desta dissertação, e com igual intuito
de estruturar a triangulação de dados realizada no capítulo de Apresentação e
discussão dos resultados, com o conteúdo levantado por meio da pesquisa
bibliográfica. A pesquisa bibliográfica contou com os autores: Azevedo et al (2019),
Barreto (1992), Bessa (2016), Catão, Pires e Corgozinho (2015), Cunha (2013),
Ferreira (2006), Lara (1994), Marques et al (2012), Mello (2015), Nogueira (2016),
Nogueira e Diniz (2013), Pedrosa C. (2005), Pedrosa P. (2005), Silva (2015) e Teixeira
(2015). Cada grupo de entrevistados forneceu dados cruciais para a melhor
compreensão histórica e socioeconômica do tema.

Para Ruiz (2006), a entrevista é um método de pesquisa baseado em um diálogo entre
as partes, entrevistado e entrevistador, deve apresentar um planejamento prévio e
uma estrutura de desenvolvimento, demanda preparo, comprometimento e
profissionalismo, sendo fundamentada na subjetividade e no conhecimento particular
de cada participante.

Corroborando com seu posicionamento, Marconi & Lakatos (2010) elucidam que a
entrevista é um veículo de obtenção de informações, baseadas no conhecimento
prático, na crença, nas experiências cumulativas da vida social e laboral. O
pesquisador ainda deverá ficar atento quando à linguaguem corporal e o possível
tendenciamento do entrevistado, afim de obter os dados mais fidedignos possíveis. É
importante que o pesquisador esteja no local, no ambiente cotidiano do entrevistado,
caracterizando assim uma outra via de coleta de informações, lembrando sempre de
se manter imparcial e neutro durante o processo.
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O modelo de entrevista semiestruturada foi utilizado para fornecer mais flexibilidade
ao diálogo entre as partes, o que possibilita a obtenção de maiores informações acima
de um questionamento realizado, com a possibilidade de resultados com potencial
enriquecedor, e que não foram mensurados.

O primeiro roteiro, dos participantes do setor industrial e político (Grupo 1 - Apêndice
A) possui um total de 16 perguntas; o segundo roteiro, dos participantes do setor têxtil
e da confecção (Grupo 2 - Apêndice B) possui um total de 21 perguntas; e o terceiro
roteiro, dos participantes do setor educacional e de ensino superior (Grupo 3 Apêndice C) possui um total de 13 perguntas. Considerando-se então os objetivos
específicos estabelecidos, as Tabelas seguintes (Tabela 1 à 5) orientam quanto às
questões levantadas, no intuito à resposta dos mesmos.
Tabela 1 – Questões norteadoras à resposta do primeiro objetivo específico.
Objetivo a - Identificar as principais
características da cidade de Divinópolis, no que
tange o comércio da moda (têxtil/confecção), a
indústria siderúrgica e as instituições de ensino
superior.

Pretende-se responder

Organização das questões

Grupo 1 - Setor industrial e político

1. Caracterize sua empresa na época, ou na
atualidade e as organizações que atuava ou
atua.
2. Quais eram suas atividades conforme
caracterização da pergunta anterior?
3. Você poderia descrever Divinópolis nos anos
80 e 90?
4. Quais eram as principais atividades
econômicas preponderantes nessa época?
5. Divinópolis nessa época era uma cidade
próspera e autossuficiente? O Arranjo produtivo
local fazia com que a cidade pudesse planejar e
se organizar para o futuro, buscando
crescimento para se tornar ainda maior e se
consolidar como polo em destaque nas
atividades econômicas descritas?
6. No auge do crescimento, o que contribuiu para
a formação do arranjo produtivo local na época,
quais foram os principais fatores preponderantes
para essa concentração local, econômica e
territorial?
9. Quais as formas de cooperação entre
empresas, que você percebe no setor de
Divinópolis?
10. Como se relacionam os empresários e as
instituições em Divinópolis?
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Grupo 2 - Setor têxtil e da confecção

Grupo 3 - Setor educacional e de ensino
superior

1. No auge do crescimento do setor
confeccionista que contribuiu para a formação do
arranjo produtivo local na época, quais foram os
principais fatores preponderantes para essa
concentração local, econômica e territorial?
4. Caracterize sua empresa.
5. Qual é a participação de sua empresa junto ao
setor de confecção?
6. Como você imagina que a sua empresa é vista
pelos outros empresários do setor?
10. Como é o relacionamento da sua empresa
com as instituições públicas?
11. Como é o relacionamento da sua empresa
com as instituições privadas?
13. Existe algum projeto de sua empresa que
incentive a cooperação ao setor de confecção de
Divinópolis?
14. Quais as instituições tem presença ou
atuação real no setor de confecção de
Divinópolis?
17. Como se relacionam os empresários e as
instituições em Divinópolis?
18. Existe alguma entidade que catalisa a
cooperação das empresas do setor de confecção
de Divinópolis?
19. Qual o grau de competição, entre os
empresários do setor de confecção de
Divinópolis?
4. Caracterize a sua instituição de ensino.
5. Qual a participação da sua entidade junto a
educação local?
6. E como você acha que a sua entidade é vista
pelos empresários da cidade e região?
9. Existe alguma política pública de incentivo ao
setor de educação de Divinópolis?
12. Qual o grau de competição, entre os
empresários do setor de educação de
Divinópolis?

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Tabela 2 – Questões norteadoras à resposta do segundo objetivo específico.
Objetivo b - Identificar os fatores que levaram à
redução dos polos siderúrgicos e de moda.

Pretende-se responder

Organização das questões

Grupo 1 - Setor industrial e político

Grupo 2 - Setor têxtil e da confecção

12. Qual o grau de competição, entre os
empresários de Divinópolis?
15. Na sua visão hoje Divinópolis é uma cidade
de prestação de serviços?
20. Qual o principal motivo na sua visão como
gestor(a) ou empresário(a), que propiciou essa
mudança no “polo” da confecção em nossa
cidade?
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21. Divinópolis hoje continua sendo um polo
confeccionista? Se sim o que a ainda a
caracteriza, se não os motivos de não ser.

Grupo 3 - Setor educacional e de ensino
superior

8. Você conhece o conceito de cluster, ou Arranjo
Produtivo Local (APL) ou Aglomerado produtivo?
E neste sentido, pode-se dizer que você
considera que essa mudança para polo
educacional foi planejada?

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Tabela 3 – Questões norteadoras à resposta do terceiro objetivo específico.
Objetivo c - Identificar de que forma se deu a
expansão do sistema de ensino superior em
Divinópolis-MG.

Pretende-se responder

Organização das questões

Grupo 3 - Setor educacional e de ensino
superior

1. No auge do crescimento do setor de educação
o que contribuiu para a formação do arranjo
produtivo local, quais foram os principais fatores
preponderantes para essa concentração local,
econômica e territorial?
2. Você como um profissional da área
educacional com larga experiência no setor,
identifica Divinópolis como um polo educacional?
Porque?

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Tabela 4 – Questões norteadoras à resposta do quarto objetivo específico.
Objetivo d - Identificar os fatores colaborativos
que influenciaram a cidade de Divinópolis a se
tornar um polo universitário.

Pretende-se responder

Organização das questões
Grupo 1 - Setor industrial e político

Grupo 2 - Setor têxtil e da confecção

Grupo 3 - Setor educacional e de ensino
superior

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

16. Descreva Divinópolis no passar dos anos e o
que podemos esperar do futuro.
3. No momento atual, qual a situação do polo em
nossa cidade? Qual a sua percepção econômica
e de perspectiva para o presente e futuro?
3. No momento atual qual a situação do polo
educacional em nossa cidade? Qual a sua
percepção econômica e perspectiva para o
futuro?
10. Existe algum projeto da sua entidade que
incentive a cooperação pro crescimento da
educação local?
11. Existe algum tipo de cooperação entre as
instituições de ensino na cidade de Divinópolis?
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Tabela 5 – Questões norteadoras à resposta do quinto objetivo específico.
Objetivo e - Identificar os impactos da mudança
de vocação na cidade.

Pretende-se responder

Organização das questões

Grupo 1 - Setor industrial e político

Grupo 2 - Setor têxtil e da confecção

Grupo 3 - Setor educacional e de ensino
superior

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

7. No decorrer dos anos porque esse arranjo
produtivo local não prevaleceu? Quais fatores
fizeram com que o polo formado no passado não
se mantivesse em nossa região?
8. No momento qual a atual situação do polo em
nossa cidade? Qual a sua percepção econômica
e de perspectiva para o presente e futuro?
11. Existe alguma entidade que catalisa a
cooperação das empresas do setor Divinópolis?
13. Qual o principal motivo, na sua visão como
gestor ou empresário, que propiciou essa
mudança econômica em nossa cidade?
14. Divinópolis hoje continua sendo um polo
econômico industrial ou de confecção? Se sim o
que ainda a caracteriza, se não os motivos de
não ser.
2. No decorrer dos anos porque esse arranjo
produtivo local não se prevaleceu? Quais os
fatores fizeram com que o polo formado no
passado confeccionista não se mantivesse em
nossa região?
7. Como você vê a participação dos outros
empresários no setor?
8. Qual o nível de informalidade no setor de
confecção de Divinópolis?
9. Você conhece o conceito de cluster, Arranjo
Produtivo Local ou Aglomerado produtivo?
12. Existe alguma política pública de incentivo ao
setor de confecção de Divinópolis?
15. Que tipo de influência estas instituições ou
organizações fazem à cooperação entre as
empresas no setor de confecção de Divinópolis?
(positiva, negativa ou neutra).
16. Quais as formas de cooperação entre
empresas, você percebe no setor de confecção
de Divinópolis?
7. Como você vê a participação dos empresários
para Desenvolvimento e crescimento do sistema
de ensino?
13. Quais foram os motivos na sua opinião, que
culminaram no desenvolvimento das redes de
ensino superior na cidade, tomando esta
proporção?
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Os agendamentos das entrevistas foram realizados com devida antecedência e com
o consentimento dos participantes, após o esclarecimento da fundamentação e da
relevância da pesquisa. Os contatos foram realizados via e-mails e chamadas
telefônicas, como já mencionado, as entrevistas foram realizadas nos locais de
trabalho dos respectivos entrevistados de maneira pessoal, e gravadas em áudio para
posterior transcrição. O período de execução das entrevistas foi de 25 de novembro
de 2019 até 4 de dezembro do mesmo ano. Após todos os dados coletados,
organizados e transcritos, teve-se início o processo de análise dos mesmos,
procedimento demonstrado na subseção seguinte.

3.5 Procedimentos para análise de dados

A análise dos dados ocorreu então de maneira analítica e sistemática, a partir de todas
as informações coletadas nas entrevistas realizadas com os 10 (dez) participantes em
seus 3 (três) diferentes grupos, separados estrategicamente. Foi então realizado um
estudo entre as concordâncias dos entrevistados, as discrepâncias dos discursos dos
sujeitos, as similaridades de acordo com o contexto histórico e demais dados
socioeconômicos relacionados à cidade de Divinópolis-MG, obtidos por meio da
pesquisa bibliográfica.

Os dados foram processados de acordo com a triangulação de dados, que para
Prodanov & Freitas (2013), consiste em um confronto entre informações originadas
de diferentes fontes de pesquisa, buscando delinear referências e características
específicas do objeto de estudo. A análise também compara os posicionamentos de
demais autores que contribuiram com pesquisas e conteúdos científicos similares,
estruturando a pesquisa desta dissertação.

3.6 Síntese da Metodologia

Na Tabela 6 está demonstrada a síntese metodológica deste estudo, simplificando
sua visualização e entendimento, e relacionando os objetivos aos autores de
referência, as técnicas de coleta de dados e suas respectivas estratégias de análise.
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Tabela 6
Síntese da metodologia
Objetivos

a)

b)

c)

Identificar
as
principais
características
da
cidade
de
Divinópolis, no que
tange o comércio da
moda
(têxtil/confecção), a
indústria siderúrgica
e as instituições de
ensino superior.

Identificar os fatores
que
levaram
à
redução dos polos
siderúrgicos e de
moda;

Identificar de que
forma se deu a
expansão
do
sistema de ensino
superior;

Autores
Aço Brasil (2019),
Azevedo et al.
(2019), Barreto
(1992), Barros, &
Castro (2013),
Bellingieri (2017),
IBGE (2019),
Ferreira (2006),
Gomes et al. (2007),
Lara (1994),
Nogueira (2016),
Nogueira, & Diniz
(2013), Pugas et al.
(2013), Silva (2015),
Tavares et al.
(2015),Teixeira
(2015), Santos &
Neto (2011),
Pedrosa C. (2005).
Almeida (2011),
Barros & Castro
(2013), Catão,
Pires, & Corgozinho
(2015), Cunha
(2013), Maia, &
Vieira (2014),
Marques, & et al.
(2012), NUPEV
(2013), Oliveira &
Martinelli (2013),
Poso (2015).
Albulescua &
Albulescua (2014),
Alves (2017),
Bonho, Moraes &
Jung (2018),
Buarque (2008),
Caldarelli, Camara,
& Perdigão (2015),
Ganzert (2010),
MEC (2014),
Oliveira Junior
(2014), Reichert
(2019), Serra,
Rolim, & Bastos
(2018).

Técnica de coleta
de dados

Técnica de
análise dos dados

a)
Pesquisa
bibliográfica;
b)
Pesquisa
qualitativa por meio
de
entrevistas
semiestruturadas
disponíveis
nos
Apêndices A, B e C.

Triangulação
de
dados
entre
pesquisa
bibliográfica
e
pesquisa
qualitativa;
Análise
dos
discursos
dos
sujeitos
em
pesquisa
qualitativa.

a)
Pesquisa
bibliográfica;
b)
Pesquisa
qualitativa por meio
de
entrevistas
semiestruturadas
disponíveis
nos
Apêndices A, B e C.

Triangulação
de
dados
entre
pesquisa
bibliográfica
e
pesquisa
qualitativa;
Análise
dos
discursos
dos
sujeitos
em
pesquisa
qualitativa.

a)
Pesquisa
bibliográfica;
b)
Pesquisa
qualitativa por meio
de
entrevista
semiestruturada
disponível
no
Apêndices C.

Triangulação
de
dados
entre
pesquisa
bibliográfica
e
pesquisa
qualitativa;
Análise
dos
discursos
dos
sujeitos
em
pesquisa
qualitativa.
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d)

e)

Identificar os fatores
colaborativos
que
influenciaram
a
cidade
de
Divinópolis a se
tornar
um
polo
universitário.

Identificar
os
impactos
da
mudança
de
vocação na cidade.

Abonyi (2016),
Barbosa (2018),
Diana (2015), Mello
(2015), Moraes
(2014), Pacheco, &
Machado (2015),
Reis (2012), Souza
(2015), Trippl,
Sinozic, & Smith
(2014), Wolff (2014).

Alpaydın, AttaOwusu, &
Moghadam-Saman
(2018), Bessa
(2016), Brito, Horta
& Amaral (2001),
CURDS (2011),
Dias (2016), Freitas
& Silva (2012), From
& Olofsson (2016),
Hamm & Kopper
(2015), Pedrosa P.
(2005), Santos &
Neto (2011), Sevinc
(2014).

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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dos
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em
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qualitativa.

a)
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bibliográfica;
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qualitativa por meio
de
entrevistas
semiestruturadas
disponíveis
nos
Apêndices A, B e C.
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entre
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e
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dos
sujeitos
em
pesquisa
qualitativa.
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4 Apresentação e discussão dos resultados

Nesta etapa da dissertação serão representados os resultados obtidos por meio da
pesquisa bibliográfica, e das entrevistas realizadas nos três grupos diferentes,
realizando uma triangulação de dados.

4.1 A cidade de Divinópolis em um contexto histórico e socioeconômico

A história da cidade possui seus primórdios por meio de um povo denominado
“Candidés”, que povoaram a região atualmente localizada geograficamente entre as
cidades de Barbacena e Pitangui, no estado de Minas Gerais. Este povo, após um
longo trecho de caminhada, se instalou próximo a uma região denominada Cachoeira
Grande, e denominaram aquele local como Passagem do Rio Itapecerica, ainda no
século 18, por volta do ano de 1710 (Azevedo et al., 2019).

De acordo com Barreto (1992), no século seguinte, importantes desenvolvimentos,
ainda embrionários ocorreram no local, como da instalação de Igrejas, escolas (ainda
segregadas como masculinas e femininas), a instauração da primeira farmácia da
cidade e o início de um desenvolvimento político. Os sistemas de saúde, de segurança
pública, o desenvolvimento ainda discreto de sistemas de comércio, a chegada da luz
elétrica, entre demais fatores de infraestrutura urbana vieram a ocorrer somente no
século 20, a partir do ano de 1905.

O município de Divinópolis somente é instaurado no dia 01 de junho de 1912, tendo a
construção da primeira câmara municipal apenas no ano seguinte. O processo de
inauguração da primeira rede ferroviária, um grande vetor econômico local,
principalmente para o desenvolvimento do município veio a ocorrer no ano de 1916,
interligando uma nova malha férrea à cidade Oliveira. A partir daí grandes avanços
foram notados, como a expansão da cidade, o desenvolvimento de bairros, a
instalação e melhoria de infraestruturas urbanas como pontes de concreto armado
(interligando o bairro Niterói ao centro), viadutos (o primeiro da cidade foi então
construído no bairro Porto Velho) e afins (Azevedo et al., 2019).
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No ano de 1952 é inaugurada a então primeira associação do comércio e da indústria
na cidade, denominada Fundação ACID, sendo a Associação Comercial e Industrial
de Divinópolis. Ainda no mesmo ano, um outro avanço relevante foi a instalação do
primeiro escritório da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) (Catão, Pires,
& Corgozinho, 2015).

Lara (1994) descreve que em 1954, dois anos após a instalação do primeiro setor
administrativo da CEMIG, um outro evento solene e de grande relevância para a
continuidade do desenvolvimento local social e econômico ocorre no município, com
a inauguração da Siderúrgica PAINS.

No ano seguinte ocorre a inauguração da primeira instituição de ensino superior da
cidade mineira, denominada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis
(FAFID),

contemporaneamente

denominada

UEMG,

após

o

processo

de

estadualização da mesma (Marques et al., 2012). A Figura 4 demonstra um momento
de interação entre os alunos calouros da instituição de ensino no ano de 1970.

Figura 4
Momento de interação social entre alunos calouros da FAFID em 1970.
Fonte: FUNEDI (2014). Revista comemorativa FUNEDI 50 anos. Jornal da FUNEDI/UEMG, v.12, n.59,
1-8.

Mais adiante no século 19 ainda não criados importantes elementos constitutivos da
cidade como a rodoviária (em 1962), o Hospital São João de Deus no ano de 1967, a
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instalação da estatal Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) de
tratamento de águas (em 1977), entre demais conquistas posteriores (Mello, 2015).

Para que seja então realizada uma melhor leitura do contexto desta dissertação, é
evidenciado na Figura 5, um mapa que orienta localização geográfica da idade de
Divinópolis no estado de Minas Gerais, assim como dos municípios de sua
microrregião, sendo caracterizados: Conceição do Pará, Nova Serrana, Igaratinga,
São Gonçalo do Pará, Itaúna, Carmo do Cajuru, Cláudio, São Sebastião do Oeste,
Santo Antônio do Monte e Perdigão.

Figura 5
Localização do Município de Divinópolis.
Fonte: Adaptado de IBGE (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama da
População
do
Município
de
Divinópolis-MG.
Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/panorama

A cidade é então interceptada pelos rios Pará e Itapecerica, seu clima é tropical de
altitude com uma média anual de temperatura em torno dos 22ºC e um índice
pluviométrico anual de cerca de 1400 mm. Em uma abordagem topográfica, grande

70

parte de sua extensão territorial é considerada como plana, possuindo apenas 15%
de superfície de fato montanhosa (Nogueira, 2016).

De acordo com Silva (2015), Divinópolis possui dois importantes trechos de rodovia,
denominados MG-050 e BR-494, estes disponibilizam acesso à capital mineira, Belo
Horizonte, por meio de suas conexões com a BR-262 e BR-381, que podem ser
igualmente utilizadas para acessar os estados do Espírito Santo e São Paulo
respectivamente, além de demais possibilidades. Fatores estes que fomentam a
circulação de pessoas pela cidade, devido ao modal de transporte rodoviário ser o
mais amplamente utilizado no país.

4.1.1 O setor da Moda e Confecção

Registra-se historicamente que as primeiras instituições de ensino de corte e costura
tenham se instalado na cidade por volta de 1950, em estruturas simples e com
orientadoras de experiência prática da mesma cidade, perante a necessidade de
expansão de mão-de-obra qualificada ao setor, tendo em vista que este modelo de
negócio estava gradativamente se aquecendo na região (Pedrosa, C., 2005).

Para Tavares et al. (2015), o setor da confecção e da moda na cidade de Divinópolis
obteve seu início na década de 1970, ganhando força e se expandindo territorial e
economicamente durante a década de 1980, se caracterizando assim como um setor
de importante fonte de renda local, disponibilizando à cidade uma ampliação das
possibilidades de trabalho e gerando empregos formais e informais.

No período da década de 1970 registra-se na cidade a famosa Era do Jeans, quando
as principais marcas de roupas e de moda (no contexto histórico) como Jullier, Savage
e Dobus esbanjavam modelos em tecidos predominantemente jeans em suas
coleções. Com o subsequente desenvolvimento industrial e comercial da cidade, o
setor se manteve em ascensão, registrando marcos considerativos de vendas e
disseminando o nome da cidade nos mercados microrregionais e regionais (Bessa,
2016).
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Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (SINVESD) foi pioneiro na cidade,
sendo inaugurado em meados de março de 1989, com o intuito de apoiar a classe
trabalhadora das indústrias do vestuário, confecção e moda da cidade. O sindicato
ficou então responsável por viabilizar e estruturar o crescimento local da indústria da
moda, estimulando o progresso da qualidade e da expansão de mercado do setor,
contribuindo ainda mais para o reconhecimento da cidade como polo da moda no
estado de Minas Gerais. Vale ressaltar que este primeiro sindicato foi então vinculado
a demais órgãos competentes como a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG), ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), à prefeitura municipal e ainda ao Governo do Estado (Pedrosa, P., 2005).

A boa fase do comércio têxtil local foi então demarcada por avanços tecnológicos dos
maquinários constituintes dos processos de produção, da qualificação dos
trabalhadores do setor, da ampliação dos galpões e na disseminação dos pontos de
produção (corte, costura, acabamento, silk têxtil, estamparias e afins), distribuição e
comércio. A década de 1990 foi então contemplada por constantes visitas à cidade de
Divinópolis, realizadas por comerciantes regionais, sacoleiras e até por indivíduos de
fora do estado de Minas Gerais, registrando a circulação média de vinte ônibus
(estaduais e interestaduais) por dia (Tavares et al., 2015).

Concomitantemente a este desenvolvimento da indústria têxtil, o setor da construção
civil e imobiliário, também encontraram uma oportunidade de crescimento, aplicando
aportes na construção de estruturas comerciais e shopping centers, em pontos
estrategicamente estabelecidos na cidade, principalmente em locais de acesso
facilitado pelos trechos rodoviários que cortam a cidade, possibilitando escoamentos
eficientes por compra de clientes da capital mineira e demais localidades (Teixeira,
2015).

Por volta do ano de 1996, Divinópolis passa a ser considerada um polo da moda e da
confecção em progressão no centro-oeste mineiro, e neste mesmo ano ocorre a
inauguração de um dos maiores shoppings centers da cidade denominado Divishop3.
Um complexo com 165 lojas disponíveis com foco na venda de produtos do vestuário
na modalidade de atacado. Demais shoppings centers foram então inaugurados na
cidade nos anos sequentes, dentre estes pode-se citar o Oeste Center, o Planeta
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Center Shop e no ano de 2007 a instalação do Shopping Pátio Divinópolis, voltado ao
atendimento da modalidade varejo (Pedrosa, C., 2005).

Para Pugas et al. (2013), ainda no ano de 2007, o Diagnóstico e Plano de Negócios
da Gerência de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), do Setor da
Confecção, foi elaborado pelo Banco do Brasil em parceria com o SINVESD e demais
sindicatos, além da parceria com demais empresários locais. O documento registrou
que no ano corrente, cerca de 2250 empresas estavam em funcionamento na cidade
de Divinópolis, girando em uma totalidade cerca de trinta mil empregos diretos e
indiretos, o que na época registrava cerca de 10% do total da população ativa (em
trabalho). Isto se resumia em dados estatísticos fornecidos pelo IBGE, cerca de 32%
de todo o Produto Interno Bruto do município, representando assim formalmente a
potência do setor no cenário econômico local.

Pelos dados históricos e comerciais registrados, no ano de 2009 os gerentes de lojas
do vestuário e administradores dos shoppings centers começam a registrar um
enfraquecimento de vendas, e uma queda proporcional no número/fluxo de ônibus
que vinham a cidade diariamente para a compra de roupas. Em uma expectativa e
necessidade perante investimentos anteriormente desenvolvidos, inclusive para a
expansão dos comércios e maximização de lucros, os comerciantes decidiram abaixar
os preços de venda, deixaram de priorizar os compradores com Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) (agindo indiferentemente à compradores do atacado e
varejo), não preconizaram o atendimento em qualidade para os guias de compra e
sacoleiras locais, provocando então uma queda acentuada de vendas para cidades
da microrregião como Itaúna e Santo Antônio do Monte, além de demais cidades como
Arcos e Pará de Minas (Pedrosa, P., 2005).

De acordo com Nogueira & Diniz (2013), dentre os fatores que justificariam a queda
de vendas, encontram-se os custos elevados de tributos estaduais e do pagamento
de contas de energia elétrica por exemplo. Em um comparativo, na mesma época a
cidade de Goiânia-GO (também considerada um polo da moda e da confecção)
pagaria cerca de 7% relacionados à impostos sobre o valor agregado dos produtos,
enquanto Divinópolis-MG arcaria com 11% a mais, em um total de 18% de impostos.
Além deste fator, os custos relacionados ao fornecimento de energia elétrica,
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culminavam em impressionantes 40% superiores aos valores pagos na capital do
estado de Goiás ainda em comparação.

Todos estes pontos interferem diretamente no preço final dos produtos da cidade de
Divinópolis, fazendo com que a mesma perdesse competitividade de mercado. Em
somatória a estes eventos, a vinculação com a importação de produtos do vestuário
da China também influenciou em grande parcela, embarcações chegavam
constantemente nos portos de São Paulo (Porto de Santos) e no Rio de Janeiro (Porto
do Rio de Janeiro), fomentando a produção da moda e da confecção nestes estados
a preços consideravelmente atrativos (Azevedo et al., 2019).

No ano de 2013, um outro levantamento realizado pela Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros e Trabalhadores Industriais da Confecção e Estamparia de Divinópolis
(SOAC), identificou em novembro do mesmo ano, cerca de 638 empresas na cidade
trabalhando com moda e confecção, valendo ressaltar que somente participaram do
levantamento empresas cadastradas na instituição. Mesmo neste viés, analisa-se
uma expressiva queda de empreendimentos, com o levantamento realizado pela
SINVESD em 2007 com 2250 empresas (Bessa, 2016).

Ainda em 2013, o CEFET por meio do seu Núcleo de Pesquisas do Vestuário
(NUPEV) em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), identifica uma
redução de 225 postos de trabalho no município de Divinópolis relacionados ao ano
de 2012. Registrando o melhor salário do setor como o do Gerente administrativo com
uma remuneração de R$1220,00 e apenas duas contratações formalizadas. Em 2017,
de acordo com um novo senso da NUPEV, a cidade ainda mantém um déficit elevado
de desligamentos, com um total de 112 demissões, demonstradas na Figura 6.

Divinópolis então, no ano corrente à pesquisa, se encontrou com um déficit de 112
empregos, indicado pelo sinal negativo atribuído ao gráfico exibido na Figura 6.
Representando uma relação de demissões em balanço final. A cidade do centro-oeste
mineiro ficou com cerca de 80% a mais de desligamentos no setor, se comparada com
a segunda cidade que mais demitiu, na ocasião, a capital mineira Belo Horizonte.
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Figura 6
Criação de empregos no setor do vestuário nos principais polos confeccionistas do
estado de MG.
Fonte: NUPEV. (2013). Núcleo de Pesquisas do Vestuário: Monitoramento socioeconômico do setor do
vestuário no município de Divinópolis. Divinópolis: CEFET-MG.

O sistema NUPEV demonstra uma leve recuperação do setor, no fechamento do ano
de 2018, com um balanço de criação de empregos em -35 para a cidade de
Divinópolis, o que ainda demonstra uma taxa de desligamentos e a instabilidade deste
comércio local. No último levantamento do senso NUPEV em 2020, demonstrado na
Figura 7, pode-se visualizar um histórico da geração de empregos no setor da moda
e confecção, agora as linhas em cores diferentes (conforme legenda da imagem)
identificam os anos (entre 2016 e 2020).

No eixo horizontal de referência se encontram os meses do ano, em um balanço
mensal administrativo. Nota-se que de maneira geral, a média implica-se em
projeções abaixo do marco zero (identificado no eixo vertical de referência),
elucidando uma taxa de desligamentos superiores à de contratações.

O ano de 2017 se demonstra como o de pior desempenho médio, demonstrando uma
leve recuperação no ano de 2018. Entretanto, de acordo com o censo (NUPEV, 2020),
pouco se nota de progresso entre os anos de 2018 e 2019, indicando na Figura 7,
uma possível estagnação econômica do setor.
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Figura 7
Histórico de criação de empregos setor do vestuário na cidade de Divinópolis-MG,
entre os meses dos anos de 2016 a 2020.
Fonte: NUPEV. (2020). Núcleo de Pesquisas do Vestuário: Monitoramento socioeconômico do setor do
vestuário no município de Divinópolis. Divinópolis: CEFET-MG.

Nota-se que para o setor da moda e da confecção, a geração de empregos é uma
variável proporcional ao índice de crescimento econômico, logo, com uma taxa de
demissões proeminentes, pode-se deduzir que o setor está em queda ou no mínimo,
em paralisação de desenvolvimento.

4.1.2 O setor Industrial Siderúrgico

A cidade de Divinópolis pode então ser considerada como essencialmente
industrializada, tendo em vista que a instauração da Rede Ferroviária Federal
(RFFSA), foi o primordial vetor de seu crescimento por volta do ano de 1916.
Posteriormente possuindo contribuições também relacionadas ao desenvolvimento
industrial siderúrgico, metalúrgico e da confecção (Catão, Pires, & Corgozinho, 2015).

De acordo com Azevedo et al. (2019), a implementação e a ampliação ágil do sistema
ferroviário, assim como das unidades de manutenção implementadas na Ferrovia
local, contribuíram para o desenvolvimento das indústrias do ferro e do aço,
impulsionando a economia e gerando renda à população. Um notável marco na
história da cidade, de alto impacto industrial foi a fundação da Siderúrgica PAINS,
realizada em 1954. Uma foto da empresa ainda no ano de inauguração, pode ser
visualizada na Figura 8.
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Figura 8
Vista da Siderúrgica Pains em 1954 no bairro Porto Velho.
Fonte: FIEMG (2016). Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Biblioteca de Arquivos,
companhia
Pains
1954.
Fonte:
http://www.fiemg.org.br/admin/BibliotecaDeArquivos/Image.aspx?ImgId=34649&TabId=13275&portali
d=59&mid=30847

O setor siderúrgico local galopou em ampla expansão, aquecido pelas obras de
desenvolvimento local e regional, inclusive pelas obras de expansão da década de
1950 do governo de Juscelino Kubitschek, indo de 1956 a 1961 (Maia & Vieira, 2014).

Entretanto uma forte crise açoita a cidade e a indústria de um modo geral, no final da
década de 1970, onde a siderurgia era considerada a principal fonte de renda e de
movimentação comercial, resultando em uma resseção forte e na demissão de muitos
colaboradores e fechamento de muitas unidades produtivas de menor escala. Tendo
em vista que a média de trabalhadores por unidade siderúrgica chagava a 400
indivíduos, com exceção da grande empresa PAINS, que contratava cerca de 3400
funcionários formalizados na época (Marques et al., 2012).

Para Pedrosa C. (2005), de forma generalizada, a indústria siderúrgica empregava em
massa a mão de obra, predominantemente masculina, devido ao modelo trabalhista
extremamente braçal até então, e de baixa solicitação a nível de capacitação
profissional, sendo caracterizada como uma mão de obra barata, em um ambiente
consideravelmente perigoso e insalubre.
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Em meados de 1972, a cidade já contava com cerca de 62 empresas de trabalho e
tratamento de ferro e aço, entre metalúrgicas e siderúrgicas, constituindo-se como a
maior força de trabalho e contribuindo com a maior parcela referente ao Produto
Interno Bruto (PIB), com margens superiores a 42%. O crescimento desordenado
acarretou em problemas urbanísticos e na incidência de degradação ambiental, com
um ordenamento para a organização e setorização industrial vindo somente a ser
estudado no governo de Jovelino Rabelo (Mello, 2015).

Entre os anos de 1980 e 1990, uma crise no sistema se instaura em Divinópolis,
motivada pelo desaceleramento do crescimento local e regional, provocadas por
fatores externos e por crises nos preços do petróleo e instabilidades do dólar (em
âmbito internacional), novamente desestruturando o mercado, e culminando no
fechamento de diversas empresas de médio e pequeno porte dentro do setor
siderúrgico. Principalmente em função do baixo investimento dos empresários locais
em sistemas de controle produtivo, de qualidade e de tecnologia, o que fez com que
uma gama de empresas locais perdesse em competitividade (Lara, 1994).

De acordo com Pedrosa P. (2005), em conjunto com a crise no sistema siderúrgico
local, demais empreendimentos da cidade sofreram com as recessões econômicas,
pode-se citar o fechamento de duas grandes fábricas locais, como a da fábrica de
refrigerantes Coca-Cola e da cervejaria Kaiser, também neste período.

Para Catão, Pires, & Corgozinho (2015), o setor siderúrgico desde então não mais
apresentou estabilidade produtiva, ou ascendência econômica como registrado nos
primeiros 20 anos de sua instalação na cidade. Avançando nos registros históricos e
econômicos da cidade, cita-se uma outra crise no setor, no ano de 2008, registrada
pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), em função de acentuada queda nos
setores consumidores no produto final, provocando um recuo produtivo. Os maiores
setores consumidores dos produtos em aço são os da construção civil, e o das
indústrias de conformação mecânica, que desenvolvem peças para montadoras
automotivas e dos mais diversos segmentos do transporte.
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A Figura 9 demonstra a situação do setor no ano de 2013, relacionando ao número
de trabalhadores no setor siderúrgico local de Divinópolis em comparação com os
demais setores, culminando em apenas 1,77% da população ativa da cidade
vinculada à esta indústria.

Figura 9
Número de trabalhadores formais do setor siderúrgico em comparação com os
demais, dos principais produtores de aço do estado de Minas Gerais.
Fonte: Adaptado de RAIS (2013). Ministério do Trabalho e Emprego: Relação Anual de Informações
Sociais do Estado de MG. Fonte: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default

No ano de 2014, as demissões e a crise financeira do setor não são restauradas, neste
ano a cidade já registrava apenas 17 empresas em funcionamento, e destas, 10
empresas (58,82%) estavam paralisadas devido à baixa demanda produtiva, a
problemas financeiros ou de fisco.

Em uma continuidade da linha histórica o setor continua com determinada
instabilidade, apresentando uma recuperação produtiva entre os anos de 2017 e 2019.
Contemporaneamente a cidade conta com doze fornos em produção de ferro gusa,
para o abastecimento como matéria prima para demais setores de conformação
mecânica, e para a conversão do ferro gusa em aço por meio dos processos de
aciaria. A margem de empregabilidade cresceu com cerca de quatro mil contratados
formalmente no setor e cerca de dez mil contratados para prestações de serviços
indiretos (Silva, 2015).
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4.1.3 O setor da educação e do Ensino Superior

O setor primário fica responsável e é contabilizado a partir de atividades de extração
de recursos naturais, da pesca, da pecuária, agricultura entre outros. O setor
secundário fica responsável pelo estudo e pelo comportamento do setor industrial de
maneira geral, como setor da transformação dos produtos primários em material de
consumo. O setor da educação pode ser caracterizado dentro do grupo que forma o
setor terciário nacional, adentro do estudo de economia, estando em conjunto com
demais serviços como do comércio, do transporte, da defesa e segurança, saúde e
demais (Sevinc, 2014).

O desenvolvimento do ensino na cidade de Divinópolis ocorreu com a inauguração da
FAFID, em 1955. Como já anteriormente mencionado, a instituição iniciou seus
trabalhos por meio da disponibilização de quatro cursos superiores, direcionados a
área de licenciatura. A instituição posteriormente alterada para A Fundação
Educacional de Divinópolis (FUNED) em 1964, e em 2014 definitivamente se
estadualizou, se transformando em um polo da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG) (Azevedo et al., 2019).

Em sequência, pode-se citar a inauguração da Faculdade de Direito do Oeste de
Minas (FADOM) em 1965, da Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis
(FACED) em 1969. Em 1975, uma estrutura foi construída e denominada Fundação
Cidade Universitária (CIDU), vindo a formar a Sociedade Dom Bosco de Educação e
Cultura (Lara, 1994).

A FADOM, em 2007 foi adquirida pelo então Grupo Kroton, e mantida como Faculdade
Pitágoras. O Grupo Kroton, contemporaneamente denominado Cogna Educação,
iniciou suas atividades na cidade de Belo Horizonte, capital mineira, no ano de 1966,
por meio da instalação de um curso pré-vestibular denominado Pitágoras. O grupo
Cogna Educação é considerado um dos maiores do mundo no sistema de educação
privada (Mello, 2015). A faculdade Pitágoras oferta na cidade cerca de 26 cursos na
modalidade presencial e cerca de 45 à distância. No levantamento de 2019, somente
a Faculdade Pitágoras registrou um número equivalente a 5.400 alunos na cidade de
Divinópolis.
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De acordo com Marques et al. (2012), a unidade do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET), obteve seu início em 1994, abrindo o
funcionamento do campus para a primeira turma no ano de 1996. E em 2000 a
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) se instalou como a primeira
universidade local particular não-municipal, possuindo sua sede na cidade de Alfenas
também pertencente ao estado de Minas Gerais.

Por último, em 2008 uma nova unidade da Universidade Federal de São João Del Rei
é instalada, trazendo cursos relacionados a área de saúde, com o intuito de suprir
demandas locais e trazer desenvolvimento local. Estas unidades de ensino demarcam
as principais instituições no contexto histórico, mas outras diversas instituições de
ensino fazem contemporaneamente parte da cidade do centro-oeste mineiro (Catão,
Pires, & Corgozinho, 2015).

De acordo com o mapeamento do portal do Ministério da Educação (eMEC), cinquenta
e seis (56) instituições de ensino estão ativas na localidade, ofertando cursos em
diversas áreas do conhecimento em modalidades à distância, semipresenciais e
interinamente presenciais. Destes cursos ofertados, cinquenta e oito (58) estão
catalogados como de graduação, quarenta e cinco (45) de pós-graduação na
modalidade lato sensu, e sete (7) na modalidade stricto sensu (entre programas de
mestrado e doutorado) (MEC, 2019).

De acordo com dados do MEC (2019), existem contemporaneamente no Brasil 2564
Instituições de Ensino Superior (IES) cadastradas, distintas e funcionais em exercício
na nação. Deste valor total, identifica-se que apenas 4,33% estão em ampla faixa de
crescimento, ou seja, com expansão de polos educacionais, campus, salas de aula e
na contratação de professores e demais profissionais vinculados ao sistema. Faixa de
crescimento está calculada em aproximadamente 20% ao ano, e com registro igual
(ou superior) registrado por 3 anos sequenciais. Destas instituições, 10,81% estão
situadas no estado de Minas Gerais, ficando atrás somente do estado de São Paulo
com 18,02%.
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Predominantemente, nos países desenvolvidos, o setor de serviços é o que mais
movimenta o PIB local, e em países de primeiro mundo, um dos maiores gastos fixos
anuais e mensais são desprendidos em redes de educação primária à superior,
distribuídas entre as iniciativas públicas ou privadas (Dias, 2016).

4.2 Entrevistas com participantes do setor industrial e político (Grupo 01)

Os resultados das entrevistas foram organizados em tabelas, cada tabela comporta
uma pergunta de um questionário, possuindo a identificação do entrevistado (com o
código alfanumérico anteriormente mencionado), seu cargo (sendo este atual ou
aposentado/abandonado) descrevendo sua resposta. As respostas são isoladas em
linhas horizontais, e em determinados trechos, ocorrem a descrição da participação
do entrevistador (pesquisador).

Dentre as tabelas, comentários são realizados pertinentemente, e contrastam os
resultados qualitativos obtidos por meio do discurso dos entrevistados com os dados
verificados no estado da arte. A Tabela 7 apresenta as características dos
empreendimentos e cargos dos entrevistados.
Tabela 7 – Caracterização dos empreendimentos e/ou funções.
Entrevistado

Cargo

Ex-Diretor
E01

Siderúrgica
Gerdau

Resposta

da
Pains

e

A Companhia Siderúrgica Pains foi fundada em 1954,
foi a primeira grande empresa no ramo na cidade, com
grandes fornos produzindo 22 toneladas dia. Assumi a
direção da empresa nos anos 80, onde a mesma
estava em ascensão, produção em larga escala, 5000
funcionários, exportando, produzindo desde matéria
prima até a formação do produto final e venda.
A empresa vendia aços longos principalmente para
indústria e construção civil. Uma situação que temos
que explicar é que siderúrgica em Divinópolis tinha
apenas uma, a Pains, ela fazia todo o processo
industrial até seu produto final, as outras empresas
apenas trabalhavam com o ferro gusa liquido e traziam
para a nossa empresa trabalhar esse produto e
transformar em aço.
Durante esse tempo toda a empresa era modelo na
cidade, puxava o ramo onde tínhamos mais de 40% de
participação no PIB da cidade, onde após 14 anos de
empresa ela foi comprada pela Gerdau, assim se
transformando em uma multinacional. Fiquei na
empresa por mais 2 anos saindo em 1996, nesse
período a empresa já estava trabalhando para
automatizar-se e diminuir o número de funcionários.
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Desde então eu trabalho com empresas no ramo de
siderurgia e fundição, dando consultorias devido a
minha experiencia, mas hoje o ramo não é mais o
mesmo, perdemos mais de 80% da força produtiva na
cidade e região, um dos pontos principais foi a venda
de nossa maior empresa a Pains, um grande exemplo
que na época ela tinha 5000 funcionários, e hoje não
passa de 700 contando com os terceirizados.
Continuo no ramo de prestação de serviço, mas devido
a idade diminui meu ritmo, prefiro lecionar e falar do que
vivi no passado.

E02

E03

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Trabalhei na CEMIG (Companhia Energética de Minas)
como Diretor Regional, atualmente estou aposentado.
Sou ainda atual servidor da ADD (Agencia de
Desenvolvimento Econômico de Divinópolis) como
Diretor Responsável.

Sou ex-secretário de planejamento e Desenvolvimento
em 2 passagens, consultor político, diretor da ADD
(Agencia de Desenvolvimento de Divinópolis).
E atual servidor da Prefeitura Municipal no Geec
(Grupo Ética e Cidadania).

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Notou-se que os dados fornecidos pelo Ex-diretor da siderúrgica PAINS e Gerdau
estão devidamente corretos em sua abordagem, corroborando com a expressiva
representação socioeconômica visualizada da empresa, na revisão bibliográfica, entre
o ano de sua instalação e venda à multinacional.

Sendo isto um importante vetor de desenvolvimento e geração de empregos na cidade
de Divinópolis-MG, contribuindo igualmente para o desenvolvimento industrial e
instalação de diversas outras empresas do ramo siderúrgico na produção de aço, ou
somente de ferro gusa, como visualizado na obra de Barreto (1992). Na Tabela 8 são
demonstradas as funções dos participantes.
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Tabela 8 – Atividades atribuídas às funções.
Entrevistado

Cargo

e

Fui diretor por 14 anos da Pains e 2 anos da Gerdau,
após esse período sempre trabalhei com consultoria
para a área industrial e fui docente. Fui responsável por
todos os processos da empresa nesse tempo onde vi o
auge do polo siderúrgico.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Sou Diretor Regional, logo sou responsável pela
empresa em todo centro oeste mineiro e sou
Conselheiro ADD como Membro Voluntário.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Sou Secretário de Desenvolvimento Econômico;
Diretor Responsável e Consultor de Políticas Públicas.

Ex-Diretor
E01

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

Gerdau

E02

E03

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A descrição das atividades desenvolvidas pelos entrevistados fortalece a estruturação
e a confiabilidade dos dados coletados pelo pesquisador, dos participantes do setor
industrial e público. Assim como afirma Gil (2019), os indivíduos selecionados para o
processo entrevista, em cunho qualitativo, devem estar aptos e terem embasamento
teórico/técnico e prático, propiciando um aprofundamento dos dados. A Tabela 9
descreve o posicionamento dos entrevistados quanto a situação da cidade nos anos
80 e 90.
Tabela 9 – Caracterização da cidade de Divinópolis nos anos 80 e 90.
Entrevistado

Cargo

Ex-Diretor
E01

Siderúrgica
Gerdau

Resposta

da
Pains

e

Divinópolis hoje não se compara aos anos gloriosos
dos anos 80 e começo dos 90, a cidade era produtiva,
cheia de empresas, ainda era bem cuidada, não faltava
emprego, a cidade se dividia entre o comercio de
confecção que estava bem e a siderurgia que rodava
no mínimo 20 siderúrgicas exportando e trabalhando o
mercado interno, sobrava dinheiro para todos,
tínhamos opção de andar na rua sem assalto, lembro
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de tudo que fiz com meus filhos potencializado pelo
meu trabalho, foi uma cidade que me adotou e que vi
ter uma potência nas mãos e morrer por falta de
incentivo e por politicagem desregrada.

E02

E03

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Obtive a minha primeira comprovação entre o contraste
do desenvolvimento tecnológico e a qualidade precária
do ensino local, falando da cidade de Divinópolis em
julho de 1969, quando em oportunidade encontrei-me
com um amigo que contestava erroneamente a
presença do homem na lua, evento que na época foi
televisionado.
Em 1988 foi instaurado na cidade um conselho de
desenvolvimento discutido em uma reunião no Rotary
Divinópolis Leste, com o intuito de fornecer condições
políticas e estruturais para o avanço e prosperidade
local. Fui responsável pela coordenação de um grupo
de trabalho, com a contribuição direta de professores e
demais profissionais interessados e competentes, para
fomentarmos a instalação e disseminação do ensino
superior na cidade. Das instituições de ensino em
destaque nesta época, pode-se citar INESP, FADOM e
FACED.
Durante este período, os setores de destaque
econômico e empregatício na cidade eram o
siderúrgico e têxtil, ou seja, da confecção.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

No final dos anos 70 para 80 tivemos muita influência
dos militares em nossa cidade, investindo em
saneamento, mas direcionando o poder e tirando forças
de ações como as nossas.
No Ensino médio, a Escola Profissional Ferroviária que
foi a grande formadora de profissionais nos anos 60 e
70 e logo após a vinda do SENAI, onde começou a
trabalhar a mão de obra especialidade para a indústria
da cidade. Com ascensão do SENAI e o Sistema S, a
Escola Profissional Ferroviária foi fechada, assim se
dedicando toda essa formação ao Sistema S, FIEMG SENAI.
Esse foi o grande primeiro momento de estruturação da
cidade, com finalização nos anos 80. Onde por motivos
políticos o grupo foi desestruturado, muitos faleceram,
o processo perdeu força, mas a idealização de se trazer
o CEFET a cidade sempre esteve aberta.
Em meados dos anos 90, um novo grupo foi montado,
com remanescentes da época, focado em educação e
logística, com apoio do governo local, aproveitando que
a cidade estava em um ótimo momento econômico e
Financeiro. Neste contexto, a cidade trabalhava em
torno do comércio do gusa, das siderurgias e industrias
da confecção.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O Ex-diretor da siderúrgicas PAINS e Gerdau, descreve que a década de 1980 não
se compara (em níveis de rentabilidade econômica) com o contexto contemporâneo
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do setor siderúrgico local, corroborando com a pesquisa levantada por Gomes et al.
(2007).

O setor industrial, de acordo com os dados do Instituto Aço Brasil (2019), está em
recuperação gradativa no âmbito do centro-oeste mineiro e nacional, entretanto de
acordo com os dados do IBGE (2019), o avanço comercial ainda está
consideravelmente abaixo do desempenho de participação do PIB registrado entre os
anos de 1980 a 1990. O entrevistado ainda afirma que a situação econômica era
favorável a ponto de permitir intensa atividade produtiva e exportação perante 20
siderúrgicas locais, exemplificando o potencial do polo na ocasião.

O Diretor Regional Aposentado Cemig e Conselheiro da ADD, em outro viés,
demonstra a fragilidade e o início do desenvolvimento do setor do ensino superior na
cidade, em meados do ano de 1988. Corroborando com Azevedo et al. (2019), que
cita as instituições de ensino (na data abordada) em um período de estruturação,
reafirmando que o ramo siderúrgico e têxtil eram os principais veículos de
movimentação financeira e de desenvolvimento local.

O Ex-secretário de planejamento e Desenvolvimento e Diretor da ADD, afirma que a
década de 1980 foi um cenário de impreteríveis eventos para o desenvolvimento
municipal, e que na década de 1990, a siderurgia era responsável por manter grande
parcela do mercado de trabalho, simultaneamente referenciando o avanço do
mercado da confecção. A Tabela 10 apresenta as atividades econômicas locais na
época anteriormente abordada.
Tabela 10 – Atividades econômicas da ocasião.
Entrevistado

Cargo

e

Gerdau

Era visível que na época a indústria e o comercio eram
preponderantes, principalmente a siderurgia, mas
tínhamos algumas fabricas diferenciadas como a CocaCola e a Kaiser.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento

Como mencionado, Divinópolis era destaque em
confecção e principalmente no ramo siderúrgico, não
haviam muitas empresas, mas a Siderúrgica Pains se
destacava pelo seu tamanho e pôr na época, ter os
maiores fornos da América latina.

Ex-Diretor
E01

E02

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

86

Econômico
Divinópolis)
Responsável.
Aposentado

E03

de
Diretor

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Divinópolis sempre foi uma cidade que trabalhou
voltada a indústria e comercio, nesse período o ferro
gusa, a siderurgia e o comércio de facção e demais
serviços se destacavam, mais por uma formação de
empresários do que um projeto planejado público.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os entrevistados apresentam posicionamentos unânimes quanto ao cenário das
principais atividades econômicas da cidade de Divinópolis, como sendo o setor
siderúrgico como principal gerador de proventos seguido do ramo da moda e da
confecção como segundo destaque comercial.

O Ex-diretor da siderúrgica PAINS e Gerdau ainda relembra das fábricas de bebidas
da Coca-Cola e Kaiser, assim como o Ex-secretário de planejamento e
Desenvolvimento e Diretor da ADD traz foco ao perfil industrial e comercial do
município. A Tabela 11 descreve a opinião dos participantes quanto a prosperidade e
possível autossuficiência do município.
Tabela 11 – Identificação da cidade de Divinópolis.
Entrevistado

Cargo

e

Prospera sim, autossuficiente não, porque sempre
dependíamos de matéria prima de fora e não tínhamos
todos os órgãos que temos hoje como bancos, receita,
polícia federal. Em partes sim, a economia da época
fazia com que a cidade tivesse um potencial de
crescimento, se houvesse um planejamento para
receber empresas, incentivos públicos e os
empresários se unissem, seriamos uma cidade muito
mais prospera, diferente do que somos hoje.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor

Nossa cidade nunca foi auto suficiente, sempre
dependíamos de alguma coisa, porque produzíamos a
matéria prima, mas a vendíamos para a formação do
produto, o mesmo acontecia com outros ramos, o setor
público sempre foi refém de deputados e políticos
coronelistas, nunca tivemos um plano e expansão,
desenvolvido por esses que estavam no poder, assim

Ex-Diretor
E01

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

Gerdau

E02
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E03

Responsável.
Aposentado

nossa legislação nunca foi atualizada e nunca foi
possível receber novas empresas.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Divinópolis era próspera, tanto que estava em franco
crescimento
como
eu
disse
anteriormente,
independente de projetos públicos, mas nunca foi
autossuficiente, porque ela sempre dependeu de mão
de obra externa e matéria prima externa.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Novamente ocorre a sinergia entre os entrevistados, no que relaciona o progresso
econômico e industrial da cidade. Na concepção dos participantes, a cidade nunca
obteve características para que pudesse ser caracterizada autossuficiente, o
planejamento público era deficiente e ocorria uma escassez de delineamento
empresarial, para que então a cidade pudesse permanecer como polo siderúrgico e
da confecção.

Este posicionamento descaracteriza a possibilidade de se definir um Arranjo Produtivo
Local (APL) no município, e indica apenas características de Aglomerado Produtivo,
como descrevem Santos & Neto (2011). A Tabela 12 apresenta admissíveis
contribuições para o APL abordado.
Tabela 12 – Possíveis contribuições para o APL.
Entrevistado

Cargo

Ex-Diretor
E01

Siderúrgica

Resposta

da
Pains

e

Gerdau

E02

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Como falei, a empresa que trabalhei, a Pains, foi uma
das potencializadoras desse arranjo, juntamente com
outras empresas e o comercio, éramos referência no
estado, éramos chamados de polo siderúrgico, mas um
polo ele só existe se tiver visão de futuro e preparação
para crescimento, união de empresários com o setor
público e população, mas nada disso aconteceu.

A implantação da Siderúrgica Pains e da Rede
Ferroviária Federal (RFFSA), antiga rede ferroviária,
praticamente tudo se girava em torno dessas
empresas. Depois se iniciava o destaque da confecção,
começamos a receber muitas sacoleiras e empresas de
fora, interessadas em nossas roupas.
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E03

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

A maior concentração industrial aconteceu devido a
implantação da Siderúrgica Pains e da RFFSA, antiga
rede ferroviária, praticamente tudo se girava em torno
dessas empresas, outras pequenas indústrias e o
comercio que se destacava com a venda de roupas
para sacoleiros.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De maneira geral, os participantes ressaltam a relevância da Siderúrgica PAINS, como
um contribuinte do desenvolvimento local. O Diretor Regional Aposentado Cemig e
Conselheiro da ADD, em conjunto com o Ex-secretário de planejamento e
Desenvolvimento e Diretor da ADD compartilham da contribuição da Rede Ferroviária
Federal (RFFSA) concomitante ao setor da confecção.

Nesta abordagem, ambos relacionam setores fundamentais para a organização
econômica de um arranjo produtivo complexo, pois miscigenava o desenvolvimento e
ampliação da linha férrea, a produção do aço, e o desenvolvimento têxtil. Este último,
iniciado e desenvolvido em larga escala pela participação das mulheres integrantes
das famílias locais, e que vinham para a cidade em busca de melhorias de qualidade
de vida e emprego.

Barros & Castro (2013), descrevem sobre o desenvolvimento local e regional,
caracterizado por agentes sociais e por integrantes de comunidades que, por
influência de crises financeiras, ou por expectativas de alteração do quadro
econômico, tendem a se agregar e formar comunidades produtivas no setor de
transformação de baixa complexidade, ou ainda na prestação de serviços. A Tabela
13 destaca plausíveis fatores da derrocada dos APL’s tradicionais.
Tabela 13 – Causas do não-prevalecimento dos APL’s anteriores.
Entrevistado

Cargo

Ex-Diretor
E01

Siderúrgica
Gerdau

Resposta

da
Pains

e

Não se prevaleceu por erro dos empresários, cada um
queria seguir seu próprio caminho sem união, o setor
público não tinha uma preparação fiscal para manter e
receber novas empresas. Um dos principais fatores foi
a emissão das entidades responsáveis pelos projetos,
sindicatos, associações e demais, tanto para o setor
produtivo industrial quanto o comercial, nenhum deles
nunca teve competência para liderar grandes projetos,
prefiro não tocar em nomes, mas simples de saber.
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E02

E03

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Considero que foram fatores como a Falta de
Investimento, Falta de Incentivo Politico, Legislação
desatualizada, Falta de Plano de Expansão,
Organizações Sindicais e Associações nunca deram
conta gerenciar e liderar esses arranjos, com isso o
tempo foi passando e novos polos foram se formando
fora da cidade.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Falta
de
investimento
local,
empresários
despreparados, políticos ineficientes. Porque projetos
para que fossemos uma potência tivemos, falta de
entidades locais competentes, e o principal que foi o
charme dos empresários em querer o poder, nunca
falam a mesma língua, a concorrência nunca foi em prol
da cidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Notou-se que, apesar de utilizarem contextos diferenciados, todos os entrevistados
comentaram sobre a carência de políticas de incentivo e suporte aos setores
industriais

siderúrgicos

e

têxteis,

assim

como

da

falta

de

sindicatos

organizacionalmente preparados, além da carência de qualificação e de espírito de
coletividade e visão estratégica dos empresários na ocasião.

Hansen, Teixeira & Santana (2010), dissertam sobre a ineficiência ou dissolução de
arranjos produtivos, elucidando a carência de participação da gestão pública e a
ausência de interação e capacidade técnica/administrativa dos gestores e
empresários.

Fatores estes então que fragilizaram e desaceleraram o crescimento da economia
local, dando oportunidade ao desenvolvimento de novos mercados, e contribuindo
indiretamente para a evolução do ensino superior, tendo em vista a necessidade de
qualificação, para um mercado de trabalho que se encontrava gradativamente mais
competitivo sofisticado (Lippi et al., 2018). A Tabela 14 destaca o posicionamento dos
entrevistados quanto a condição contemporânea dos possívels polos siderúrgicos ou
confeccionistas.
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Tabela 14 – Atual situação do polo local.
Entrevistado

E01

E02

E03

Cargo

Ex-Diretor
Siderúrgica
Gerdau

Pains

da
e

Resposta
No momento atual não somos polo, acredito que na
época também não éramos, mas tínhamos tudo para
ser e estávamos em crescimento. Se tivermos hoje 3
siderúrgicas e 2 grandes empresas é muito. Nossa
perspectiva para o presente e futuro não são boas, se
não tivermos a entrada de pessoas sérias,
empreendedoras, com potencial de mudança local e
regional, a tendência é só piorar.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Divinópolis é um mini centro administrativo, não se
caracteriza polo porque nunca houve organização para
isso, tivemos destaques em ramos econômicos,
siderurgia, confecção, e no momento nos destacamos
em saúde e educação, esse último podemos dizer que
hoje somos um polo por ter mais de 25.000 alunos,
onde toda estrutura de educação foi trabalhada ao
longo de 30 anos.
Minha percepção e perspectiva é que nosso futuro seja
cada vez mais do comércio e da prestação de serviços,
uma grande mudança nessa altura é muito difícil devido
a estabilidade da economia, e a falta de incentivo para
recepção de empresas novas.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Divinópolis nunca foi polo, polo é Belo Horizonte.
Podemos chamar de destaques econômicos, que ao
longo dos anos foi desestruturado por tudo que falamos
até agora.
Minha percepção para o futuro na cidade não é
promissora mesmo ainda com o trabalho que
realizamos para o Desenvolvimento junto com nosso
grupo, já estamos trabalhando com a região, onde
identificamos cidades mais prosperas e que querem
investir em crescimento como Itapecerica, onde
estamos com o projeto de lançamento do polo
tecnológico e de inovação em parceria com CEFET e
UFSJ.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O Ex-diretor da siderúrgica PAINS e Gerdau, compartilha do posicionamento do
Diretor Regional Aposentado Cemig e Conselheiro da ADD, ambos descrevem que a
cidade teve capacidade de se tornar polo industrial, mas nunca o foi por lacunas
políticas e administrativas. O segundo participante em contrapartida adianta o
contexto da pesquisa, e evidencia o desenvolvimento notável do setor de educação e
ensino superior na cidade, e em oposição ao primeiro entrevistado, se diz otimista ao
desenvolvimento do terceiro setor na cidade.

O Ex-secretário de planejamento e Desenvolvimento e Diretor da ADD se mostra
indiferente ou ainda pessimista ao desenvolvimento da cidade de Divinópolis no futuro
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próximo, e identifica a possibilidade de desenvolvimento em outra cidade da região
(de acordo com ele mais interessadas em prospecção), também com iniciativa voltada
à promoção do ensino e da qualificação tecnológica em parcerias com instituições
públicas.

Novamente ressaltam-se pontos que indicam que, na concepção dos entrevistados, a
cidade não mais pode ser caracterizada como polo da moda ou siderúrgico, como
apontado no estudo de Bessa (2016). A Tabela 15 retrata a nível de cooperação entre
as empresas locais, na concepção dos entrevistados.
Tabela 15 – Cooperativismo entre empresas Divinopolitanas.
Entrevistado

Cargo

e

Não existe cooperação, mais uma vez falo sobre as
entidades locais, estas visam o status e não se
preocupam com o bem comum das classes, e com o
crescimento do arranjo produtivo.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Na realidade não vemos cooperação, hoje vejo
empresários preocupados com a própria empresa e
uma grande falta de cooperação das entidades
responsáveis

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Na atualidade nenhuma, no passado sempre haviam
muitas, cerca de 15, as quais nos ajudaram na
implantação das universidades. Hoje isoladamente
destacamos a Farmax e o Supermercados ABC que
buscam algo diferente.

Ex-Diretor
E01

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

Gerdau

E02

E03

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os entrevistados repartem a opinião de que, o nível de cooperação entre os
empresários da cidade do centro-oeste mineiro é passível de ser desconsiderado.
Evidenciando condutas assimétricas e individualistas entre os diretores e
empreendedores, com exceção do Ex-secretário de planejamento e Desenvolvimento
e Diretor da ADD, que relaciona as empresas Farmax e Supermercados ABC como
colaboradores em causas sociais e corporativas.
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Logo observa-se que em 66% das opiniões, o afastamento e a fragilidade das relações
entre empresários do setor industrial, responsáveis parcialmente pela dissolução dos
polos da moda e siderúrgico. Características estas que, para os entrevistados, ainda
se mantém presentes na contemporaneidade da cidade. A Tabela 16 apresenta a
possível afinidade entre os empresários do município, de acordo com os participantes.
Tabela 16 – Relações entre empresários.
Entrevistado

Cargo
Ex-Diretor

E01

Resposta
da
e

Apenas em grupos, esses grupos se perpetuam no
poder a anos, por isso estamos em um navio à deriva.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Como tocamos, a cidade passa a nós por trocas de
poder, as direções de entidades passam pelas mesmas
famílias sem ter nenhum avanço para a cidade, esse
relacionamento é apenas para se manter o poder.

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Não se relacionam, apenas em trocas de poder,
sucessão em sindicatos e associações, onde isso não
é interessante para um planejamento de crescimento,
vejo como interessante para eles Divinópolis não
crescer e prosperar, a cidade estando em controle, eles
continuam mandando sem ações de melhoria.

Siderúrgica

Pains

Gerdau

E02

E03

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para os entrevistados, sem necessidade de distinção, as relações entre os
empresários e as instituições de Divinópolis são superficiais e fundadas em interesses
próprios na manutenção do poder comercial ou da influência política local. Ainda na
abordagem do Ex-secretário de planejamento e Desenvolvimento e Diretor da ADD,
um congelamento do desenvolvimento local pode ser interessante à uma parcela
minoritária que teoricamente dita os rumos da economia municipal.

Para Bellingieri (2017), a monopolização de setores produtivos ou de prestação de
serviços implica na queda de qualidade, no controle indevido de precificações, e na
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possível definição ilegal de cartel. Além disto, tais fatores não contribuem em
nenhuma amplitude para o desenvolvimento de capital social ou geração de
empregos. A Tabela 17 descreve as possíveis organizações promotoras da interação
e desenvolvimento entre os empreendimentos municipais.
Tabela 17 – Possíveis entidades catalisadoras e cooperativistas.
Entrevistado

Cargo
Ex-Diretor

E01

Siderúrgica

Resposta
da

Pains

e

Gerdau

E02

E03

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Na prática não, apenas de forma superficial, como a
FIEMG e a Associação Comercial de Divinópolis, estas
atuam muito pouco, de forma pratica.
Temos a FIEMG, a ACID, SOAC, SINVESD e o
Sindicato dos Metalúrgicos.
Nota do Entrevistador:
 FIEMG (Federação das Indústrias de Minas
Gerais);
 ACID (Associação Comercial e Industrial);
 SOAC (Sindicato das Costureiras e Alfaiates);
 SINVESD (Sindicato da Indústria do Vestuário
de Divinópolis).
Temos FIEMG, ACID, SOAC, SINVESD que são
entidades locais, mas que se encaixam na resposta
anterior, tiveram muitas oportunidades em fazer pelo
setor, mas o “não olhar para o coletivo”, fez com que as
oportunidades passassem.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De maneira unânime sem taxas consideráveis de desvio, os participantes relacionam
os sindicatos, associações e a FIEMG como aceleradoras e coordenadoras, que
dentro dos seus limites de alcance e influência, contribuem para as relações
corporativas da cidade. Postura idêntica ao abordado por ENAPE (2018), que
evidencia a relevância da participação de políticas públicas e órgãos sindicais para o
desenvolvimento da economia local.

Entretanto, na visão do Ex-diretor da siderúrgica PAINS e Gerdau, e do Ex-secretário
de planejamento e Desenvolvimento e Diretor da ADD, a falta de iniciativas práticas,
de sensos coletivos voltados à estruturação industrial e de planejamento, contribuíram
para o enfraquecimento do setor e depreciação dos polos da moda e siderúrgicos. A
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Tabela 18 apresenta na opinião dos entrevistados, a grau de competição entre
empresários locais.
Tabela 18 – Competição entre empreendedores locais.
Entrevistado

Cargo
Ex-Diretor

E01

Resposta
da
e

Não chamo de competição, chamo de charme, quem
tiver mais é melhor, quem tiver mais poder é o mais
importante, com isso, o “todo” se perde.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

A competição é acirrada pelo poder, pouca criatividade
para novos negócios e para empreender

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

É 100% competição, mas não econômica e sim de
Status social e financeiro claro. Espera-se que com o
desenvolvimento tecnológico, aliado ao ensino, a
perspectiva da competição se incline para parcerias e
para o desenvolvimento econômico.

Siderúrgica

Pains

Gerdau

E02

E03

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os participantes declararam que o nível de competição é acirrado, e que não está
direcionado ao aumento da qualidade e ao equilíbrio das margens de precificação de
mercado, mas sim à satisfação do ego dos empresários, em prol de um status social.
A redução do desempenho de maneira geral, presenciado pelo setor da moda e
siderúrgico, aparentemente contribuem para o aparecimento, para o destaque
individualizado dos empresários perante o comércio local. Uma possível resposta à
lacuna econômica preenchida pelo setor de serviços, seguido do desenvolvimento das
Instituições de Ensino Superior (IES).

Um dos impactos relacionados a evolução dos sistemas de ensino superior, perante
o grau de competitividade entre os empreendimentos locais é que este fator seja
direcionado à promoção da evolução do setor, na forma do desenvolvimento de
parcerias e novos nichos de negócios. Ou ainda como um meio de cooperação para
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o fortalecimento do arranjo produtivo, elevando o nível de competitividade para uma
esfera regional e não mais local (Albulescua & Albulescua, 2014). A Tabela 19
apresenta os possíveis fatores causadores da mudança econômica no cenário local,
de acordo com a experiência dos participantes.
Tabela 19 – Quanto a mudança econômica.
Entrevistado

Cargo

e

Falta de incentivo político, nenhuma de nossas leis de
incentivo foram alteradas desde 1964, assim não
atraímos novas empresas.
Erro de Gestão de empresários, nunca tiveram uma
Gestão competente, burlando leis, caixas pessoais com
o da empresa misturados, a grandeza ficava na mão de
poucos, esses poucos não tinham competência para
prosperar e manter o que as empresas geravam.
A empresas competentes que tinham na época ou
foram vendidas ou foram para outros estados, as
poucas que sobreviveram ou fecharam ou estão em
concordata judicial. Hoje nossa cidade se move com
poucas empresas, não é uma cidade industrializada, é
uma cidade de prestação de serviços.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Novas oportunidades são inevitáveis de acontecer,
com a derrocada das atividades econômicas principais
da cidade, a população e os novos empresários
buscaram novas oportunidades como a prestação de
serviço e o comércio.
Mas com as grandes alterações realizadas na
educação e na legislação do Ministério da Educação
nos últimos anos, foi possível que a nossa cidade
recebesse muitos polos de educação, se destacando
para a região como oportunidade de estudo.

Ex-Diretor
E01

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

Gerdau

E02

E03

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

A mudança globalizada e os novos governos
interferiram, a grande participação de nosso grupo com
a
entrada
dos
grupos
educacionais,
mas
principalmente pela incompetência dos empresários e
a falta de uma legislação interessante para estas
empresas.
Com tudo isso, a transição e mudança foram
inevitáveis, perdemos renda e poder industrial.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A falta de incentivo político e a falta de legislações ou de projetos de lei, seguida da
falta de preparo dos empresários, são os principais fatores elucidados pelo Ex-diretor
da siderúrgica PAINS e Gerdau. Em um outro viés, os demais entrevistados do setor
público dissertam que a crise industrial, a estruturação de novos setores pela
influência das alterações de incentivo do Governo Federal, e uma mudança de cenário
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nacional, foram os fatores contribuintes para a alteração da cidade de Divinópolis para
um polo universitário.

No conceito trabalhado por CURDS (2011), os projetos políticos e de leis municipais
podem se transformar em grandes motivadores para o setor de comércio local,
principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Com isto, o setor tem a
capacidade de melhor se desenvolver, promover a geração de empregos e reduzir
problemas relacionados ao risco social (como do tráfico de drogas e violência urbana).
A Tabela 20 descreve a condição corrente dos possíveis polos tradicionais da cidade
de Divinópolis-MG.
Tabela 20 – Situação contemporânea do polo (se considerado) local.
Entrevistado

Cargo

Gerdau

Não se caracteriza em mais nenhum dos polos citados,
já foi candidata, mas se perdeu no tempo, ainda
carrega uma fama na confecção, mas quem conhece a
cidade sabe que na prática não é mais assim, tanto que
a maioria das lojas compram em São Paulo ou Goiânia.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Como dissemos, Divinópolis nunca foi polo e sim um
minicentro administrativo da região centro oeste, e sim
ela continua sendo e dificilmente deixará de ser. Mas
não é mais destaque nas atividades econômicas do
passado, seu arranjo hoje tem um aglomerado voltado
a prestação de serviços, destaque para bioquímica,
saúde e educação.

Ex-Diretor
E01

E02

E03

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

e

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Divinópolis nunca foi polo de nada, sempre foi um
aglomerado de empresas sem planejamento. A única
tentativa real de montagem e planejamento de um polo
na cidade foi no governo Fernando Henrique onde o
Sindicato do Vestuário, a SINVESD, deixou morrer,
através do ministro da indústria e comercio na ocasião.
Criou-se o programa de apoio ao vestuário, para
Divinópolis e Goiânia, assim foi feito o primeiro grande
estudo da confecção em Divinópolis, foi feito pelo
instituto centrocap, com todos os dados econômicos,
empresas, locais, para formação de um grande projeto
futuro, datas precisas entre 2001 a 2003.
A cidade tinha grande movimentação de sacoleiros,
ônibus e pessoas de fora do estado em busca de nossa
confecção. Recebemos um grande investimento do
estado, onde através do Banco do Brasil vários
investimentos foram realizados. Esse movimento foi o
último grande movimento empresarial e político em
nossa cidade, mas o sindicado do vestuário não
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conseguiu tocar o projeto, diferente de Goiânia, que
seguiu com os investimentos onde hoje temos o
resultado na prática, Goiânia é um polo de confecções
e Divinópolis perdeu espaço.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os participantes são pontuais em especificar que a cidade possui destaque no centrooeste de Minas Gerais, mas que, entretanto, não possui ou nunca possuiu de fato
características técnicas regionais para ser considerada um polo da moda ou da
siderurgia.

O

Ex-diretor

da

siderúrgica

PAINS

e

Gerdau,

afirma

que

contemporaneamente, o setor têxtil perdeu espaço para cidades de outros estados
como Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

O Diretor Regional Aposentado Cemig e Conselheiro da ADD, enfatiza que o
movimento econômico local e o modelo administrativo da cidade de Divinópolis
contemporaneamente convergem para uma cidade referência em prestação de
serviços, com destaque para os setores de saúde e educação. Como citado por
Freitas & Silva (2012), o modelo de gerenciamento público de um município impacta
diretamente sobre os reflexos da economia local. A Tabela 21 apresenta a opinião dos
entrevistados quanto um provável posicionamento da cidade como prestadora de
serviços.
Tabela 21 – A cidade de Divinópolis como prestadora de serviços.
Entrevistado

Cargo

Gerdau

Sim, tanto que eu sou um deles. Vejo Divinópolis como
uma cidade de comercio e prestação de serviços, mas
prestação de serviços gera menos economia que
industrias, assim isso afeta no resultado Financeiro
final do município.

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de
Divinópolis)
Diretor
Responsável.
Aposentado

Com certeza, Divinópolis é uma cidade de prestação de
serviços com mais de 60% do PIB, em destaque para o
comercio, educação e saúde, dados tirados da
fundação João Pinheiro.
Concordo plenamente com meu amigo José Elísio
especialista em economia, Divinópolis hoje tem todo o
poder a crescer cada vez mais na prestação de
serviços.

Ex-Diretor
E01

E02

Resposta

Siderúrgica

da
Pains

e
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E03

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

Com certeza, Divinópolis é uma cidade de prestação de
serviços com mais de 60% do PIB, em destaque para
o comercio, educação e saúde, dados tirados da
fundação João Pinheiro.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Identifica-se que entre os destaques do setor de prestações de serviços, se encontra
a parcela de contribuição do desenvolvimento das instituições de ensino superior na
cidade, simultaneamente com a revisão bibliográfica e com os dados coletados da
participação do setor em constante crescimento na cidade (retirados do senso do
IBGE), todos os entrevistados confirmaram o layout econômico local contemporâneo.

Entretanto, o Ex-diretor da siderúrgica PAINS e Gerdau, elucida quanto aos baixos
impactos do setor de serviços na economia se comparados com o setor industrial.
Logo uma diversificação das empresas prestadoras de serviços, entre as atividades
de distribuição, ao produtor, sociais e pessoais devem estar sempre diversificadas
(Oliveira & Martinelli, 2013). A Tabela 22 apresenta o contexto histórico da cidade
descrito pelos entrevistados.
Tabela 22 – A cidade de Divinópolis ao passar dos anos.
Entrevistado

Cargo

Ex-Diretor
E01

Siderúrgica

Resposta

da
Pains

e

Gerdau

E02

Diretor
Regional
Aposentado
Cemig;
Conselheiro da ADD
(Agencia
de
Desenvolvimento
Econômico
de

Sou apaixonado por essa cidade, fui um gestor de
sucesso aqui, sou um professor apaixonado pelos
meus alunos e por onde trabalhei. Hoje trabalho com
minha experiência ajudando empresas e ensinando
para alunos universitários, gostaria de ter feito mais
pela cidade, mas sozinho não conseguimos, entretanto
sei que mesmo com conhecimento consegui formar
ótimos cidadãos e ótimos empresários.
Sei que nessas formações teremos novos cidadãos
que irão assumir a rédea da nossa cidade e fazer com
que voltemos aos trilhos, hoje temos ótimas instituições
de Ensino, formamos tudo aqui, mão de obra,
estudantes, porque não deixar de formar para fora e
formar para dentro? Não sei se vou ver isso, mas
espero que essa cidade prospere como ela merece.
Em uma abordagem geral, o desenvolvimento do
ensino superior se iniciou em Divinópolis na década de
1960, com a então Fundação Educacional de
Divinópolis, a FUNEDI. Em um espaço de tempo não
distante surgiram a Faculdade de Direito do Oeste de
Minas-FADOM, e a Faculdade de Ciências
Econômicas-FACED, facilitando a vida dos estudantes
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Divinópolis)
Responsável.
Aposentado

E03

Diretor

Ex
secretário
de
planejamento
e
Desenvolvimento em 2
passagens,
consultor
político, diretor da ADD

que tinham uma rotina árdua e arcavam com muitas
despesas relacionadas a manutenção dos cursos de
graduação na capital mineira, Belo Horizonte.
Este fator contribuiu diretamente para a retenção de
capital humano e de força de trabalho na cidade, o que
até então sofria de um contexto extremamente carente.
A FUNEDI então passou a ser devidamente
considerada estadualizada no ano de 2014, sendo
então denominada UEMG. Com um corpo de conselho
de estruturação municipal coeso e funcional, José
Elísio Batista sendo o primeiro diretor da agência de
desenvolvimento na ocasião, iniciou as primeiras
tratativas para que a cidade recebesse o então Centro
Federal de Educação Tecnológica, o CEFET.
Este só veio a de fato ser criado no ano de 1994,
recebendo a sua primeira turma dois anos após. Em
seguida foi a vez da implementação da UNIFENAS,
iniciando as suas atividades acadêmicas no ano de
1998. Já no caso da instituição da UFSJ campus Dona
Lindú, que se inaugurou na cidade no ano de 2008,
obtive a felicidade de ser notificado com antecedência
pelo meu filho, então jornalista da rede SBT de
televisão e a trabalho em Brasília com dois anos de
antecedência.
De forma mais recente, a faculdade UNA se
estabeleceu na cidade ofertando cinquenta e sete
cursos diferentes de graduação, incluindo demais
possibilidades de cursos relacionados à pós-graduação
lato sensu, incluindo ainda possibilidades na área de
mestrado e três doutorados de incontestável qualidade.
Acredito que contemporaneamente, Divinópolis se
encontra no mapa a âmbito nacional, no que se refere
ao ensino superior, com estudantes de fora do estado,
regionais e locais, transformando a característica do
município de exportador de inteligência e competência
para importador. Automaticamente surgem impactos
positivos em demais setores como o hoteleiro, da
construção civil, do comércio e em mais uma lista
extensa de possibilidades. Estou confiante no que
tange o empreendedorismo e a inovação na
abordagem dos negócios e igualmente no
desenvolvimento da cidade.
Em 1967 tivemos a eleição de um prefeito que veio com
uma intenção diferenciada, futurista, ele era muito
sonhador que era o Doutor Walkir Resende, foi um
grande prefeito. Ele se inspirava muito em Jovelino
Rabelo, onde até existe um depoimento dele sobre isso
antes de morrer.
Por sua idealização, criou-se um grupo chamado
fundação da comunidade, que tinha como integrantes
pessoas da área acadêmica e pessoas de esquerda da
época. Logo após o golpe militar, essas pessoas
tentaram buscar um espaço para o Desenvolvimento
local, Simão, Frei Bernardino, Aristides Salgado, e eu
fiz parte da segunda leva de pessoas, Jose Ildel
Gorgozinho, Luciano Fonseca, Milton Pena, esse grupo
também tinha pessoas que moravam no exterior e
apoiavam o projeto.
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Esse grupo pensou em uma proposta de
Desenvolvimento, que na realidade hoje se chama da
agencia de desenvolvimento de Divinópolis, a fundação
da comunidade foi a primeira agencia de
desenvolvimento da cidade com uma forte parceria
com o atual prefeito Walkir Resende.
Esse grupo teve condições de criar o primeiro plano de
Desenvolvimento integrado e o primeiro plano diretor
do Brasil, esse grande plano se desenvolveu no
governo do Prefeito Antônio Martins, focando em
educação e saúde, isso já no início dos anos 70.
O primeiro passo foi investir em educação básica,
abertura de novas escolas, logo após o foco foi investir
no Ensino superior, diretamente ligado a criação da
FACED, especializada em economia, hoje Una
especializada em filosofia, logo depois FUNEDI se
tornando posteriormente a UEMG, e assim em diante.
Em meados dos anos 70 a ONU com grandes
investimentos no Brasil, em parceria com estados criou
o projeto cidade educative, Divinópolis estava no
projeto, mas como Itaúna possuía políticos com grande
influência no governo do estado, acabou ganhando o
projeto, o que hoje é a sua fundação educacional.
Outra proposta foi a formação da Escola Profissional
Ferroviária, que era nosso centro de excelência de
tecnologia, guardada as devidas proporções para a
época.
No Governo de Antônio Martins toda essa agencia e as
propostas foram levadas para dentro da prefeitura,
onde foi o fim a agência na época devido a
interferências internas e empresariais.
Outro grande destaque para a época foi o Sistema
pleno de saúde, idealizado pelo grupo onde toda a
referência de saúde regional se implantou na cidade,
através dos hospitais principalmente pelo grupo São
João de Deus ou Fundação Geraldo Correa.
Outro grande grupo educacional que surgia na época
era a antiga Fadom, focada em direito, hoje Faculdade
Pitágoras. Essa entidade ela foi pouco influenciada
pelo nosso grupo devido a ser uma empresa familiar,
idealizada pelo Professor João Meira de Aguiar até ser
vendida ao grupo Kroton nos anos 2000.
Assim foram retomadas as negociações para se trazer
o CEFET, mas primeiramente com o avanço na
logística tivemos o grande prazer da implantação do
CAPIT, o centro de treinamentos e Desenvolvimento do
SEST/SENAT, que teve grande contribuição para o
Desenvolvimento dessa área.
Em 1994 com total influência da nova agência com
estudos, análises, empresários locais e influencias do
Deputado Federal Jaime Martins o CEFET foi
implantado em nossa cidade para formação do Ensino
médio, profissionais para a indústria e principalmente
para o Vestuário que era o auge da época, tanto que
Divinópolis era chamado polo da moda mineira.
Nosso maior intuito nessa época era voltado a
educação técnica a abastecer a empresa com
profissionais qualificados. Tanto que essas escolas a
maioria dos imóveis e custos para montagem foram
realizadas por 15 empresários.
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Após esse processo a estabilização do CEFET e
demais escolas técnicas começou as discussões sobre
a estadualização do INESP, antiga FAFID, onde
apenas foi se concretizar em 2014 com o Governador
Anastasia.
Após a implantação de bloco técnico a diversificação
dos cursos na educação da cidade e região eram
necessários, com isso um grande feito foi realizado por
influência de nossa agência, que foi a implantação da
primeira Universidade que não é de Divinópolis, a
UNIFENAS, onde houve um grande abalo na cidade
quando empresários e educadores comeram a
enxergar que algo estava mudando, essa instalação foi
nos anos 2000.
Complementando a informação nossa agencia foi
praticamente extinta no final dos anos 2000, com a
eleição do prefeito Domingos Sávio que não concordou
com a agencia ter apoiado o outro candidato, esse
processo foi político para que a única voz fora dos
processos políticos.
Dando continuidade em nossa História, na década de
2000 todo o Brasil, e Divinópolis não foi diferente, os
grandes grupos educacionais começaram a surgir em
nossa região, como nossos números eram muito
atrativos, não demorou para a primeira compra
acontecer, em 2007 o Grupo Kroton comprou a antiga
FADOM, como uma das maiores aquisições do grupo.
Após esse processo vários polos ead’s de outras
Faculdades se formaram na cidade, com números
absurdos, assim fazendo nossa cidade se fixar como
um destaque educacional.
Outro grande passo que tivemos foi a Inauguração das
dependências da Universidade Federal de São João
del Rei Campus Dona Lindú em Divinópolis em 2008,
assim coroando todos os pilares educacionais em
nossa cidade, Sistema S, Faculdades privadas, UEMG,
UFSJ e grandes polos a distância.
Em 2016 refizemos toda a nossa agencia, com antigos
membros e com novos empresários, mas agora voltado
a se trabalhar com a região chamada de vale do
Itapecerica.
Não podemos fechar os olhos para essa mudança dos
últimos 10 a 20 anos, 70% de nossos estudantes são
de fora, temos mais de 25.000 universitários, novas
instituições de Ensino, crescimento na prestação de
serviços, somos destaques em saúde, sim ai somos
polo, em saúde, a educação é considerada um
destaque na prestação de serviço ao meu ver é 25% da
renda do município, mas como eu disse não traz o
mesmo retorno Financeiro de uma indústria. Para que
tivéssemos uma cidade próspera e um PIB de
destaque, precisaríamos reaver o crescimento
industrial.
Hoje com a falta de apoio de todas as entidades
estamos procurando parcerias para a criação de nosso
polo tecnológico e de inovação, nosso projeto já está
pronto e será implantado em Marilândia. Mas como a
cidade de Itapecerica não tem condições de fornecer
estudantes e mão de obra, toda essa parte será
realizada por nossa cidade com ajuda do CEFET, UFSJ
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e logo após iremos indicar as Faculdades privadas e
entidades técnicas, isso sim será a coroação de um
polo educacional e um grande proposito para que
nossa região possa ser destaque em tecnologia da
educação.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Um benefício notado por todos os entrevistados, e intrinsicamente ligado ao
desenvolvimento do sistema de ensino superior na cidade, é o otimismo do
desenvolvimento local baseado na estruturação de novos nichos de mercado, de
novos empresários com visões de negócio e com posicionamentos estratégicos
otimizados. Além disto, foi citada a ampliação do uso de novas tecnologias e da
inovação, para que o setor educacional e de serviços possa continuar sendo um
diferencial local, corroborando com o estudo de Moraes (2014).

O Diretor Regional Aposentado Cemig e Conselheiro da ADD, e o Ex-secretário de
planejamento e Desenvolvimento e Diretor da ADD, compartilham o grande fluxo de
alunos vindos da microrregião, mesorregião, dos extremos do estado, e ainda de
outras unidades federativas da união, trazendo movimentações comerciais para
outros setores, e potencializando a força e a qualificação dos profissionais formados
no município.

4.3 Entrevistas com participantes do setor têxtil e da confecção (Grupo 02)

A Tabela 23 retrata a opinião dos participantes quanto a variáveis que possam ter
culminado no desenvolvimento da cidade como polo da moda.
Tabela 23 – Possíveis contribuintes à formação do APL da moda na ocasião.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Nosso polo ficou conhecido por produzir peças
diferenciadas, de boa qualidade e preço.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Os principais fatores foram a crise das siderúrgicas e
do setor ferroviário na década de 1970, as mulheres
passaram a ter participação econômica assim surgiu as
primeiras fabricas de roupas. Assim o setor
confeccionista se instalou nos anos 1990. Contribuindo
assim para o fortalecimento da cadeia produtiva do
setor de confecção, do incentivo à produção e à
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comercialização de vestuário. Além disso, a criação do
polo contribui para a geração de empregos e para o
aumento da renda da população envolvida,
principalmente mediante ações voltadas para o setor,
observados os princípios do desenvolvimento
sustentável.

E06

E07

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

No período de construção do imóvel, ou seja, me refiro
ao Shopping, entre 2012 e 2014, o setor estava mais
aquecido, o que motivou a construção do imóvel com
alto padrão de acabamento e com projeto arquitetônico
moderno. Pois existia possibilidade de locar as lojas
rapidamente.
Divinópolis é uma cidade, não tão distante de Belo
Horizonte, mais que precisava de uma identidade, um
seguimento que fizesse com que ela se destacasse na
Região Centro Oeste, e com fácil acesso para as
grandes capitais. Sendo para São Paulo, Rio de
Janeiro, em relação com outras cidades de Minas, com
rodovias federais, ferrovias ,os empresários que tinham
um capital maior, acabaram apostando em Divinópolis,
com criação de feiras, lojas, marcas que se
destacaram-se no país inteiro, onde sacoleiros vinham
de ônibus, carros, em busca de qualidade e preço bom.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com a Sócia de uma loja de moda feminina local, o diferencial das peças
produzidas pela confecção local era a qualidade e o estilo diferenciado, combinado
com um preço justo. Já para a Diretora do SOAC, um ponto relevante é a estruturação
que o setor teve a partir da década de 1990, incentivando e envolvendo a população
envolvida com distribuição de renda, sendo então o engajamento dos envolvidos o
principal fator do desenvolvimento do arranjo local. O período citado pela entrevistada
pode ser visualizado na interpretação dos estudos de Nogueira & Diniz (2013), que
descrevem concomitantemente o período como o de expansão do setor municipal da
moda.

O Sócio proprietário de shopping center já possui uma visão mais contemporânea,
devido à época de construção do complexo, entretanto, aponta para a infraestrutura
desenvolvida na época, como um elemento que comportava às necessidades dos
lojistas e possibilitava atendimentos de qualidade.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local já disserta sobre uma visão mais
estratégica, observando a cidade com um posicionamento geográfico interessante,
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próximo à capital Belo Horizonte, e ainda com acessos às rodovias estaduais e
federais que disponibilizam e servem de acesso a outros estados. Esta condição,
somada aos centros comerciais igualmente bem posicionados, facilitavam o contato
dos clientes ou potenciais clientes com os produtos, aumentando as margens de
venda e lucratividade. A Tabela 24 apresenta as possíveis razões da derrocada do
APL tradicional.
Tabela 24 – Por quais razões o antigo APL não se prevaleceu.
Entrevistado

Cargo

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

E05

E06

E07

Resposta

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Com o aumento da demanda o polo foi se poluindo com
peças compradas prontas de baixa qualidade e
atendimento ruim. Essas eram as reclamações
constantes dos clientes.
Faltaram qualificação profissional, planejamentos, em
vários setores como mão de obra mais qualificada,
preparação para trabalhar, e lidar em equipe, e
treinamentos, falta de incentivo da cidade com taxas
exorbitantes de impostos.
As fabricas de roupas produziam grandes quantidades
de peças, muitas das vezes sem olhar a qualidade.
Com passar do tempo os empresários perceberam que
o mercado não tinha mais clientes, assim foram
aparecendo as dívidas.
A partir do ano de 2015 muitos comerciantes
abandonaram o setor de confecções, surgiu
concorrência de produtos de SP e GO. O número de
pessoas que compravam no atacado diminuiu
consideravelmente, a região dos shoppings já não
recebia tantas excursões de outras cidades. Todo o
setor sentiu o impacto da mudança.

Com a globalização, a facilidade que surgiu de compras
no exterior, redes sociais, pessoas pesquisando o
tempo todo, o público mudou, passou a ser mais
exigente com qualidade, com preços que não
condiziam com o custo das empresas. Com isso vários
empresários
despreparados,
administrativos
principalmente, não souberam lidar com a crise que
estava por vir, mulheres que só tinham a função de
costureiras passaram a trabalhar mais do que deviam,
recebendo muito pouco, empresários que vendiam no
atacado, no crediário que não conseguiam receber a
sua mercadoria.
Nas redes socias, as blogueiras que ditam a moda,
então a criatividade, a diversidade deixou de ser um
diferencial, onde todos querem seguir somente aquela
moda, aquela roupa que pessoas com influência estão
usando, e com isso várias lojas passaram a ter as
mesmas peças de roupas.
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Para a Sócia de uma loja de moda feminina local, em conjunto com a Diretora do
SOAC, o aumento expressivo no fluxo de vendas, aliado com a falta de planejamento
e estruturação dos empresários do ramo, culminaram no comércio de produtos de
baixa qualidade, em conjunto com a falta de treinamento da equipe de vendas, que
realizavam um atendimento pouco técnico e igualmente abaixo da expectativa. A
segunda entrevistada do grupo ainda enfatiza a elevada taxa tributária na ocasião.

O Sócio proprietário de shopping center comenta que por volta do ano de 2015, os
fatores políticos e comerciais foram favoráveis às capitais dos estados de Goiás e São
Paulo, fazendo com que a cidade perdesse competitividade na relação custobenefício.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local complementa o raciocínio, expondo
o fator da globalização aliado ao despreparo dos varejistas e atacadistas, em conjunto
com as tendências digitais da moda, presentes nas redes sociais, que desempodera
parcialmente a criatividade até então pertencente à indústria da moda local.

From & Olofsson (2016) descrevem que a estruturação dos empreendimentos, de
seus colaboradores ao conselho administrativo, influenciam diretamente em seus
resultados de mercado, quando se pontua o quesito globalização. Uma das grandes
barreiras citadas pelos autores é a falta de capacitação técnica em idiomas
estrangeiros, de forma consolidada com práticas administrativas puramente empíricas
e análises financeiras superficiais. A Tabela 25 apresenta a situação corrente do polo
local, à luz dos entrevistados.
Tabela 25 – Sobre a condição do polo contemporâneo na cidade e percepções
econômicas.
Entrevistado

E04

Cargo

Resposta

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Atualmente a economia não está favorável pra nenhum
setor, e para o confeccionista parece um pouco ainda
mais difícil. Grandes e pequenos empresários estão
lutando para mudar esse quadro, contratando
profissionais qualificados, se empenhando em
conhecer mais o comportamento dos clientes para
atraí-los novamente, acredito em melhoras futuras.
Mas, é um futuro incerto, mudanças políticas,
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mudanças locais, mas pelo que estamos vendo pelos
últimos anos na perda de Mercado o futuro não é muito
promissor, penso em mudar de ramo, mas ainda tenho
esperanças.

E05

E06

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Nesse exato momento passamos por uma mudança
tanto no pessoal, lado profissional interno e externo e
maquinários de 1º linha, com a mão de obra mais em
conta, fica mais fácil de estabelecer um diálogo mais
satisfatório e mais lucrativo. Nota-se que as empresas
estão se adaptando ao novo modelo de Mercado, e
com
isso
estamos
avançando
com
mais
responsabilidade, tanto com o meio ambiente, onde há
muito o que melhorar, quanto com os funcionários e
terceirizados. O Futuro vem com um olhar mais
profissional, quase robótico, onde quem não passar por
uma requalificação, irá ficar para traz.
Atualmente o imóvel encontra-se fechado devido ao
alto custo para mantê-lo aberto com poucas unidades
locadas. O valor dos aluguéis caiu consideravelmente,
o número de imóveis vazios também aumentou.
O futuro é incerto, o mercado mudou, as características
estão migrando de atacadista para varejista. Grande
parte dos lojistas que estão abertos, são mais antigos
e conseguiram sobreviver às crises e mudanças.

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Não vejo muita saída, pois as mulheres já não buscam
a facção pois o trabalho é muito, e mal remunerado,
diminuiu bastante a mão de obra. Com isso os
empresários que produzem as peças passam a
diminuir talvez na qualidade, na quantidade, e até no
seu lucro final.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Notou-se que a Sócia de uma loja de moda feminina local, descreve a instabilidade
econômica do setor, e não delineia a situação local como favorável à denominação de
polo da moda. Entretanto acredita em uma possível recuperação do setor,
argumentando que os empresários atuais estão investindo em mão de obra
qualificada e na compreensão do comportamento do consumidor, assim como da
prática de técnicas de atração, conversão e fidelização de clientes. Possivelmente
como um resultado da otimização geral, propiciada pelo avanço do setor de educação
superior e profissional do município, igualmente identificado nos estudos de Trippl,
Sinozic, & Smith (2014).

A Diretora do SOAC corrobora com o raciocínio da primeira entrevistada do grupo, e
enuncia em soma que observa um avanço tecnológico dos equipamentos da indústria
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da confecção, caracterizando investimentos em qualidade e produtividade, e
maturidade de mercado. Verifica o aumento no índice de profissionalização do setor,
impulsionado por um mercado competitivo e com profissionais especializados.

O Sócio proprietário de shopping center mantém um posicionamento conservador,
enfatizando os estabelecimentos do shopping sem locações devido à baixa do setor.
Afirma que o futuro é incerto, e aposta nas possíveis alterações de mercado, como
fontes de informação para os empresários que querem retornar ou se manter
competitivos no setor.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local apresenta uma opinião pessimista,
tendo como argumento as baixas remunerações para cargos operacionais do setor, e
devido a automatização de máquinas de corte e costura. E ainda identifica que
empresários podem abrir mão de margens de lucro e de qualidade de produtos, para
manterem preços baixos e conservarem a movimentação de suas lojas. A Tabela 26
apresenta a descrição do empreendimento/trabalho dos entrevistados.

Tabela 26 - Caracterização dos empreendimentos e/ou funções.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Trabalho com moda feminina casual, e tenho 6
funcionários.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Em 1991, trabalhadores do setor do vestuário se
reuniram para formar o Sindicato dos Trabalhadores
Oficiais, Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores na
Indústria de Confecções de Roupas, Estampas, Cama,
Mesa e Banho de Divinópolis. Com a aprovação da
‘Carta Sindical’ em 1992, o SOAC atua na organização
dos trabalhadores, reivindicando melhores condições
de trabalho e salários mais dignos para a categoria.
Com o passar do tempo o SOAC foi se solidificando e
conquistando seu espaço e respeito, até que no dia 2
de março de 2012, foi publicado no Diário Oficial da
União a Extensão de Base Territorial do SOAC. A partir
de então, o SOAC representa os trabalhadores do setor
do vestuário de 33 cidades.
De acordo com o Presidente do SOAC, Máximo Vieira
dos Santos, há seis anos a entidade vinha pleiteando
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego sua
Extensão Territorial de Base. Segundo ele, o
trabalhador só tem a ganhar: “Nos últimos anos, muitas
empresas, para fugirem da nossa Convenção Coletiva
e do nosso trabalho de base levaram seu meio
produtivo para cidades circunvizinhas à Divinópolis.
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Com a Extensão de Base, os trabalhadores que vivem
nessas cidades passam a ser representados, passam
a ser protegidos”, disse.
De acordo com a Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil,
Vestuário e Calçados (CONACCOVEST-Brasil),
Eunice Cabral, a partir de agora a categoria poderá se
desenvolver mais. “Os trabalhadores terão uma
condição salarial mais digna com o amparo do SOAC.
No entanto, é fundamental que os trabalhadores se
sindicalizem, porque o sindicato somos nós,
trabalhadores organizados, conscientes dos nossos
direitos e deveres”.
As cidades de atuação do SOAC são Arcos, Bambuí,
Bom Despacho, Camacho, Carmo da Mata, Carmo do
Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Córrego Dantas,
Divinópolis, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá,
Iguatama, Itapecerica, Itaúna, Japaraíba, Luz, Martinho
Campos, Medeiros, Oliveira, Paíns, Pará de Minas,
Pedra do Indaiá, Santo Antônio do Monte, São
Francisco de Paula, São Sebastião do Oeste, Serra da
Saudade, Passa Tempo, Cristais, Candeias, Campo
Belo, Santo Antônio do Amparo e Tapiraí.
No auge do polo chegamos a trabalhar com 650
associados, atualmente estamos com 150.

E06

E07

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Um imóvel com alto padrão de acabamento, elevador,
ar condicionado nas áreas de
circulação, praça de alimentação, garagens, ambiente
agradável, entre outros benefícios. Nosso intuito foi o
de disponibilizar uma infraestrutura interessante de
trabalho, com uma localização que também fornecesse
um bom fluxo de vendas.
A Empresa começou com 2 funcionários, depois devido
à grande demanda contratamos mais quatro
funcionárias. A empresa era conhecida pela qualidade
da costura, trabalhávamos com várias marcas, dentre
elas espaço livre, LF, Mac Giant entre outras. Assim, a
empresa chegou a ter 6 funcionárias, trabalhando neste
setor de moda feminina em Divinópolis.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

As caracterizações contemporâneas das empresas, permitem um olhar clínico para
as alterações socioeconômicas do setor. A Sócia de uma loja de moda feminina local
preconiza informar que apesar da aparente crise, se mantém em funcionamento,
mesmo com um porte pequeno de colaboradoras.

A Diretora do SOAC fez referência à importância da associação, dissertando sobre
suas origens e sobre o número de cidades participantes de sua supervisão. Um dado
crítico notado é a redução do número de associados, que no auge do sindicato atingiu
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650 associados, e contemporaneamente conta com 150, ou seja, uma redução de
76,92%.

O Sócio proprietário de shopping center caracteriza seu imóvel com certo requinte, e
demonstra frustração pela expectativa e contraste com a realidade, devido à falta de
proventos de suas lojas desocupadas. Em um mesmo tom, a Ex-proprietária de loja
de moda feminina local relembra a época de ascendência de seu ponto comercial,
com contratações, e posteriormente o encerramento de suas atividades, devido aos
problemas econômicos enfrentados. A Tabela 27 descreve a colaboração dos
empreendimentos dos entrevistados, em função do desenvolvimento do setor da
confecção local.
Tabela 27 – A participação dos empreendimentos em função ao setor local da
confecção.
Entrevistado

E04

E05

Cargo

Resposta

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

de

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Como somos uma empresa pequena e estamos
constantemente vivendo em um processo de
mudanças, estamos tentando sobreviver. Na minha
visão esse papel deve ser feito por entidades políticas
e classes especificas.
Considero-nos uma empresa sobrevivente, em um
Mercado complicado com pouco incentive público e
pouco trabalho das entidades sindicais e associações.

O SOAC faz o papel de mediador tentando sempre a
aproximação com as empresas, procurando a melhor
forma apara que ambos se estabeleçam uma melhor
relação. Mas tendo em vista uma grande dificuldade de
comunicação com os empresários no ramo da
confecção.

Como proprietário do imóvel, fornecendo o local para
comercialização.
A empresa tinha uma participação média de mercado,
a produção de camisas femininas, variava em até 3 mil
peças por mês.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Identificar as colaborações do setor e as experiências dos entrevistados reforça a
caracterização da pesquisa e eleva sua autenticidade. A Sócia de uma loja de moda
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feminina local disserta sobre a necessidade de constantes rearranjos internos para a
sua manutenção no mercado da moda e vestuário, faz referência a falta de apoio
público e de incentivo e orientação das entidades sindicais. Demonstrando em sua
concepção a falta de acompanhamento da gestão do município e a escassez de
presença das associações, assim como levantado por Ferreira (2006).

Na abordagem da Diretora do SOAC, o sindicato está sempre na busca da
aproximação com os empresários locais do ramo da confecção, na tentativa de
realizar trabalhos orientativos e que aproximem os mesmos da justiça e de seus
interesses coletivos.

O Sócio proprietário de shopping center se mantém um tanto quanto indiferente, por
não possuir participação comercial ativa direta no setor, mas exemplifica que seu
papel de disponibilizar locais adequados ao trabalho dos comerciantes está sendo
feito da melhor maneira possível. A Ex-proprietária de loja de moda feminina local
compartilha do posicionamento do terceiro entrevistado do grupo, por não possuir
mais participações de vendas no setor, entretanto pontua que a sua participação
mensal chegava à casa das 3 mil peças vendidas por mês. A Tabela 28 apresenta a
opinião do participante quanto a imagem da sua empresa, na concepção dos demais
empresários do setor.
Tabela 28 – Da visualização de sua empresa perante os demais empresários locais
do mesmo setor.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Uma empresa tradicional, com boa qualidade, e que
não incomoda ninguém.

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Como uma pedra no sapato (sentido de fiscalização).
Vejo que eles nos veem como algo que tira um pouco
da autonomia dos empresários em algumas questões.
Como no exemplo de rescisão, de deixar ou não de
fazer algo dentro do que é permitido em lei, etc.

E05

E06

Sócio proprietário
shopping center

de

Como um concorrente direto, que atende às
necessidades de lojistas no mesmo padrão dos outros
estabelecimentos.
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A empresa está entre os maiores empreendimentos
imobiliários na região do comércio atacadista de
Divinópolis.

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

A nossa empresa era disputada, pois como
trabalhávamos
para
grandes
marcas,
não
conseguíamos atender todas as marcas que nos
procuravam. Ou seja, como uma empresa competitiva
para seu porte.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A visualização dos empresários perante as demais organizações constituintes do seu
setor de mercado facilita a compreensão do cenário contemporâneo. A Sócia de uma
loja de moda feminina local se mantém em um delineamento tradicionalista, e disse
que apesar das flutuações, procura manter a qualidade de seus produtos e serviços.

Já a Diretora do SOAC se posiciona como uma possível complicadora, aos olhos de
seus associados, por realizar rotinas de fiscalização e cobrar comportamentos formais
e lícitos, o que apesar de correto pode ocasionar em desconfortos. O Sócio
proprietário de shopping center se posiciona de maneira mais competitiva e agressiva,
evidenciando a qualidade de sua estrutura comercial, de maneira similar à Exproprietária de loja de moda feminina local, que relembra sua loja que comercializada
marcas tradicionais, e possuía uma clientela com movimentação privilegiada pelo
porte. A Tabela 29 apresenta o posicionamento dos entrevistados quanto à
participação dos outros empreendedores no setor.
Tabela 29 – Do grau de participação dos demais empreendedores do setor.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Vejo pouca participação, muitos querem aparecer
como empresários, mas não trabalham em prol do
setor.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Caminhando a pequenos e curtos passos, falta de
interesse e despreparo profissional, vendo que muitos
ainda não se preocupam com os funcionários, e nem
com os produtos ofertados no mercado.
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E06

Sócio proprietário
shopping center

de

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Vejo como pessoas já influentes na cidade que
acumularam grande capital nos períodos dourados do
setor confeccionista, e que fizeram investimentos em
outras áreas. Assim tem a possibilidade de manter o
negócio funcionando mesmo em períodos menos
promissores, como o atual.
Sempre dávamos bem com outras faccionistas,
principalmente quando uma não conseguia terminar
algum lote de roupas, ou precisavam de uma ajudinha
para entender como deveria ser feito o trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Na contramão do desenvolvimento de um arranjo produtivo, os entrevistados em sua
predominância descrevem um comportamento individualista, despreparado (para lidar
com funcionários, clientes e fornecedores da maneira comercialmente adequada), e
indiferente a aportes e investimentos diretos no setor.
Diferentemente do apresentado, Alpaydın, Atta-Owusu, & Moghadam-Saman (2018),
citaram o comportamento coletivo com foco no planejamento, assim como da
capacitação profissional e treinamento das equipes, como um dos principais fatores
relacionados ao bom desempenho de Clusters.

Com exceção da Ex-proprietária de loja de moda feminina local, que em sua época
de exercício da função na cidade de Divinópolis, enuncia um bom comportamento com
demais faccionistas, inclusive em uma atmosfera colaborativa. A Tabela 30 apresenta
a informalidade do setor na observação dos entrevistados.
Tabela 30 – A informalidade no setor local da confecção.
Entrevistado

Cargo

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Resposta
Um dos maiores problemas do nosso setor foi a
informalidade, a falta de profissionalização, legislação
desfavorável, falta de políticas de incentivo, altos
impostos, assim faz com que ninguém queira ser
registrado, não adianta da boca para fora falar que é
polo sem que haja algo concreto para todos.
Altíssimo. A terceirização significa a dispensa da
grande maioria dos trabalhadores diretos, considerado
ainda que este número deverá expandir-se pelo fato de
que empresas podem optar por terceirização de
atividades como corte e acabamento.
Na indústria da confecção de Divinópolis, o termo
facção refere-se ao trabalho realizado pelas costureiras
terceirizadas de forma informal e precária
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E06

Sócio proprietário
shopping center

de

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Ainda existe informalidade no setor da prestação de
serviços para a confecção. Muitas pessoas também
revendem mercadoria de outros estados, com padrão
de qualidade inferior, mas que conseguem atender a
um público menos exigente.

Alto, devido aos impostos cobrados, a falta mesmo de
fiscalização.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Se tratando de relações comerciais e industriais, a informalidade é uma condição
depreciativa que influencia tanto na arrecadação tributária e na conversão de impostos
em benefícios ao setor, como mascara a atual conjuntura dos agentes envolvidos no
setor, além de corroborar com irregularidades em causas trabalhistas, com a
falsificação de produtos, entre demais fatores. A informalidade impede o
desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local, e pode ser caracterizado como um fator
cooperante para a crise do setor da moda e confecção (Brito, Horta, & Amaral, 2001).

Todos os entrevistados foram enfáticos em afirmar o elevado índice de informalidade
na ocasião da crise no setor, e inclusive da sua persistência nas empresas que ainda
movimentam o comércio da moda e da confecção no município. A Sócia de uma loja
de moda feminina local adiciona a este conceito que a legislação desfavorável e a
ausência de políticas públicas potencializam a informalidade como escolha dos
empreendedores.

A Diretora do SOAC aborda a terceirização do setor como um outro fator contribuinte
para a informalidade, serviços finais como acabamentos e cortes podem ser
realizados por costureiras autônomas e em situações laborais graves.

O Sócio proprietário de shopping center agrega que vendedores locais buscam peças
de fora até mesmo do estado, e que mesmo com padrões de qualidade inferiores,
conseguem satisfazer a demanda de uma parcela do público menos exigente. A Exproprietária de loja de moda feminina local, descreve que a falta de fiscalização dos
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órgãos competentes é o principal motivo da informalidade. A Tabela 31 analisa o
conhecimento dos participantes a nível de Clusters, APL’s ou Aglomerado Produtivo.
Tabela 31 – Conceituando Cluster, APL ou Aglomerado Produtivo.
Entrevistado

Cargo

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

E05

Resposta

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Não conheço.

Não.

de
Não.

Sim. Divinópolis é um aglomerado de produtivo
relacionado a moda, têxtil.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A falta de conhecimento técnico e teórico de conceitos administrativos e logísticos
reduz significativamente a capacidade de sobrevivência de um empreendimento,
principalmente por parte de seus proprietários e gestores, responsáveis pelo
planejamento e pela tomada de decisões (Hamm & Kopper, 2015).

Foi evidenciado que, com exceção da Ex-proprietária de loja de moda feminina local,
nenhum dos demais entrevistados deste grupo possui conhecimentos relacionados
ao modelo cluster, Arranjo Produtivo Local ou Aglomerado produtivo. O que se pode
caracterizar como um elemento contribuinte à instabilidade e crise do setor local.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local considera a organização do setor, na
sua ocasião, como um aglomerado produtivo, ou seja, como empreendimentos que
se localizam geograficamente próximos, compartilham de um produto ou de uma linha
de produtos em comum, compartilhando de demais dados como da geração de postos
de trabalho, da ordem de faturamento, mas não interagem diretamente e não
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contribuem entre si, para a fortificação e desenvolvimento mútuo. A Tabela 32
apresenta a opinião dos entrevistados quanto a interação do comércio e indústria com
as instituições públicas.
Tabela 32 – O relacionamento empresarial com instituições públicas.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Não temos relacionamentos, apenas com entidades
obrigatórias por questões contábeis.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

O SOAC tem o compromisso de fortalecimento com a
classe, ofertando vários serviços na área jurídica,
psicológica, administrativa, odontológica, etc.

de
Pouco contato com órgãos públicos.

Não tínhamos nenhum relacionamento.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para Sevinc (2014), o Cluster ou Arranjo Produtivo Local (APL) possui como uma de
suas características a participação de políticas públicas de incentivo e de colaboração
aos empreendedores, logo a importância de seu relacionamento direto com políticas
públicas. Compreender o relacionamento das empresas com o setor se caracteriza
como uma fonte de identificação de problemas socioeconômicos, e que podem ter
contribuído para a crise no setor da moda e confecção da cidade de Divinópolis-MG.

A Sócia de uma loja de moda feminina local descreve que possuía relações estritas
com profissionais do setor contábil e que suas relações com o setor público se
restringiam a este mesmo fim.

A Diretora do SOAC reafirma a relevância do papel social do sindicato, ofertando
serviços com potencial colaborativo direto aos associados. Os demais entrevistados
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afirmam ter um relacionamento nulo ou irrisório. A Tabela 33 apresenta o possível
relacionamento entre os empreendedores do setor, na opinião dos participantes.
Tabela 33 – O relacionamento do empreendedor com demais do setor privado.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Apenas através do Sindicato, mas não participamos de
reuniões.

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Nós justamente lidamos diretamente com as empresas
e com os empregadores, na manutenção e no
cumprimento dos direitos dos trabalhadores,
reivindicando suas solicitações coletivas e intervindo
por melhores condições de trabalho e capacitação.

Sócio proprietário
shopping center

Hoje temos contato um pouco restrito.

E05

E06

E07

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Com as empresas que prestávamos serviços, não
tínhamos nenhum problema.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com Buarque (2008), compreender o relacionamento entre os empresários
do setor privado é um caminho para se chegar às relações socioeconômicas, e
identificar o posicionamento dos empresários no contexto da crise e da queda de
arranjos produtivos, dando então relevância a questão levantada.

A Sócia de uma loja de moda feminina local evidencia que está vinculada ao sindicato,
mas que não participa das reuniões ou dos eventos por este promovidos. Da mesma
forma,

o

Sócio

proprietário

de

shopping

center

afirma

manter

contatos

restritos/somente necessários.

A Diretora do SOAC demonstra novamente o papel da instituição como uma
mediadora entre os trabalhadores e os empresários do setor, buscando um tratamento
compatível com os direitos dos colaboradores, de acordo com seus contratos
trabalhistas e monitorando as condições e qualidade no ambiente laboral dos
mesmos.
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A Ex-proprietária de loja de moda feminina local, em concordância com seu
posicionamento anterior, afirma um bom relacionamento com os demais empresários,
na ocasião de sua atividade comercial. A Tabela 34 descreve as possíveis políticas
públicas de conhecimento dos participantes, e que poderiam incentivar o setor local
da confecção.
Tabela 34 – Políticas públicas de incentivo ao setor local da confecção.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Nunca ficamos sabendo em todo esse tempo de
abertura da empresa.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

No passado existiram muitas promessas, porém não
saíram do papel.

de
Ouve-se falar do SINVESD, mas com tímida atuação.
Creio que por ser uma cidade voltada para a moda, já
ouvi falar de cursos gratuitos de costura, mas não sei
informar se era diretamente da prefeitura.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com Dias & Matos (2012), as políticas públicas são significativas, mas não
somente a sua participação perante as demandas do comércio e da indústria, é
necessário o desenvolvimento de projetos, a aprovação de Leis, que favoreçam uma
carga tributária justa e que colabore com o desenvolvimento do empreendedorismo e
com a movimentação da economia local. Quem gera empregos que de fato
impulsionam o crescimento do país é a iniciativa privada, independentemente do seu
enquadramento tributário.

Logo, a inexistência de uma gestão pública favorável ao setor da moda e confecção,
não somente à falta de recursos municipais, mas estaduais, podem ter contribuído
para a perda de alcance em vendas deste segmento industrial. Os entrevistados, em
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contextos razoavelmente diferentes, demonstraram que a influência do poder público
foi ausente ou insuficiente, no mesmo viés, uma outra possibilidade é a falta de
informação ou de interesse por parte dos administradores e empresários locais.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local argumentou sobre a oferta de cursos
profissionalizantes para moda e para formar profissionais do setor, mas igualmente
reconhece não ter informação sobre procedimentos de ingresso ou matrícula
formalizada. A Tabela 35 relata possíveis projetos, os quais poderiam colaborar com
o desenvolvimento do setor e são de origem de seus próprios empreendimentos.
Tabela 35 – Projetos do seu empreendimento que possam colaborar com o progresso
do setor local da confecção.
Entrevistado

Cargo

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

E05

Resposta

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Não, realizamos nossos processos internos apenas.

Sim. Cursos profissionalizantes.

de
Atualmente não.
Treinamos várias meninas, que estavam em busca do
seu primeiro emprego.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para Reichert (2019), a cooperação entre empresas de um mesmo setor pode ser
notada em um arranjo cluster, ou em Arranjos Produtivos Locais (APL’s). No exemplo
do setor da moda e confecção, eventos de exposição e feiras do vestuário e suas
tendências, poderiam disseminar peças íntimas, biquinis, roupas de passeio,
componentes de mesa e banho, entre diversos outros produtos que vinculados
poderiam ser mais competitivos, as empresas parceiras poderiam conseguir matérias
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primas com preços reduzidos, otimizar a logística de transportes entre lojas ou
entregas, entre demais pontos positivos citados por Pedrosa P. (2005).

A Diretora do SOAC descreve promover cursos profissionalizantes, para profissionais
que possuam interesse em trabalhar no setor, ou otimizar suas técnicas e habilidades,
de forma similar à Ex-proprietária de loja de moda feminina local, afirmava ter
capacitado internamente a sua mão-de-obra, tendo em vista as diferenças nos
posicionamentos sociais de ambas as participantes. A Tabela 36 apresenta as
instituições que, na opinião dos entrevistados, auxiliam o setor da confecção e seu
desenvolvimento.
Tabela 36 – Instituições que tem presença e auxiliam no setor da confecção local.
Entrevistado

E04

Cargo

Resposta

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Temos um sindicato, o SINVESD, que tem melhorado
bastante nos últimos 5 anos, trazido novos horizontes
para o setor. Somos associados ao sindicato, acredito
num fortalecimento no setor.

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Além do nosso próprio sindicato, poderíamos citar o
SINVESD e até mesmo o SEBRAE. Além de escolas
técnicas de formação, como o SENAI que
disponibilizam cursos na área e contribuem na
formação de novos profissionais.

E06

Sócio proprietário
shopping center

Temos a ACID, SINVESD e outros.

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

E05

de

Como não estou mais trabalhando diretamente com o
setor, não tenho informações relevantes sobre tais
instituições.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para identificar as características socioeconômicas, é necessário compreender as
instituições que de alguma maneira, fornecem ou podem oferecer suporte aos
profissionais do ramo da moda e confecção do município. Os sindicatos e as
associações foram uniformemente bem citados, com destaque na participação da
entrevistada Diretora do SOAC, que lembrou a colaboração do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e do Serviço Nacional de
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Aprendizagem Industrial (SENAI), setores colaboradores da qualificação e da
formação de novos profissionais para o setor. A Tabela 37 apresenta as influências
das instituições supracitadas (Tabela 31), na colaboração entre empresas do setor.
Tabela 37 – As influencias destas instituições perante a colaboração entre
empresários da confecção local.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Uma influência positiva, colaborando com suporte, com
o desenvolvimento e expansão do setor.

E05

E06

E07

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Positivo. Sempre com as portas abertas para melhorar
o setor do vestuário e região

Creio que seja positiva e que usam os recursos
disponíveis para auxiliar no fortalecimento do setor.
Como disse, não estou informada quanto às
organizações que de alguma maneira ofertam algum
tipo de apoio, mas acredito que podem ser influências
positivas de maneira geral. Tudo está muito interligado
também com o posicionamento da empresa perante as
oportunidades e perante o mercado.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

As contribuições foram consideradas de maneira geral como positivas pelos
entrevistados, a Ex-proprietária de loja de moda feminina local ainda complementou,
que os procedimentos internos a um empreendimento, a maneira com que a marca
ou a loja se posiciona no mercado, a estratégia para lidar com o cliente, são fatores
muito singulares, e podem acarretar no sucesso ou na falência do empreendedor.

Foi possível notar que, fora a Ex-proprietária de loja de moda feminina local, os demais
entrevistados apesar de afirmarem que o reflexo da influência destas empresas ou
organizações cooperativas foi positivo, foram incapazes de fornecer exemplos
práticos, ou ainda condições por eles já vivenciadas. O que implica em uma
possibilidade de resposta mecanicista e automática, ou ainda em pouca interação
entre as instituições, o que também pode se afunilar em uma fragilidade de mercado,
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uma vez que os sindicatos, associações, serviços públicos e órgãos federativos não
prestam o devido amparo, seja a Pequena e Média Empresa (PME) ou ao
microempreendedor. A Tabela 38 apresenta as possíveis formas de colaboração entre
as empresas locais.
Tabela 38 – Formas de cooperação entre empresas locais.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Pouca cooperação, apenas empresas que possuem
amizade entre si ou compram entre si.

E05

E06

E07

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Nenhuma, pois cadsa um pensa na sua própria
individualidade, vendo seus parceiros de trabalho
somente como concorrentes.

Creio que de alguma forma exista sim, os que estão
mais antenados, buscam parcerias ainda sendo
concorrentes.
Não estou mais diretamente vinculada ao setor. Mas
em minha experiência, o modelo mais comum de
colaboração era o que envolvia interesses comuns
como parcerias, ou quando uma empresa compra de
alguma forma uma matéria prima de outra, ou
terceirizava parte da produção por questões de prazos
de entrega entre demais possibilidades.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os

posicionamentos

dos

entrevistados

demonstraram-se

consideravelmente

heterogêneos. Nota-se que para a Sócia de uma loja de moda feminina local, as
cooperações são restritas a relações de ganho financeiro direto, entre empresas que
necessitam trocar mercadorias ou serviços entre si.

Já a Diretora do SOAC relata que de acordo com a sua experiência, não existe
cooperação, apenas equipes e empresas que isoladamente buscam a sua
sobrevivência e manutenção no mercado da moda e da confecção.
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O Sócio proprietário de shopping center possui uma outra visão, e comenta que os
empresários mais atentos ao mercado e às suas variações e tendências, tendem de
alguma forma a buscar parcerias mesmo com segmentos concorrentes, buscando
identificar fatores que promovam relações de ganho-ganho.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local robustece a opinião da primeira
entrevistada do grupo, e vai além, admitindo que em sua ocasião produtiva e
comercial, as empresas tinham o hábito de compartilhar demandas produtivas ou
acessos a matéria prima, caracterizando assim uma notável qualidade de APL. A
Tabela 39 descreve o relacionamento dos empresários e das instituições à luz dos
entrevistados.
Tabela 39 – Do relacionamento entre empresários e instituições da cidade de
Divinópolis.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

O relacionamento não é grupal, cada um trabalha
olhando para seu próprio negócio. Este é um dos erros
que atrapalham e não fazem o nosso ramo prosperar.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

de

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Com um grande nível de dificuldades. Devido ao
nosso trabalho de fiscalização

O cenário atual mostra que a relação precisa ser
estreitada para trazer inovação, e um novo fôlego para
os empresários.
Na minha época de serviços no setor têxtil, onde
trabalhei por cerca de 30 anos, observei poucas
relações colaborativas. Os empresários focavam muito
no seu destaque pessoal, e não tinham engajamento
pelo desenvolvimento do setor por si só.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com Pedrosa C. (2005), as instituições colaborativas ao setor da moda e
da confecção justificam a sua existência justamente no oferecimento de suporte e de
acompanhamento ao setor produtivo, aos seus trabalhadores, e a fornecer medidas e
ferramentas que maximizem o desempenho de mercado dessas empresas,
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fortalecendo a economia local. Discernir esta condição auxilia na interpretação das
condições socioeconômicas da cidade de Divinópolis-MG.

Segundo a Sócia de uma loja de moda feminina local, a falta da colaboração e do
trabalho em equipe entre as unidades compromete o desenvolvimento do setor. Para
a Diretora do SOAC, o relacionamento é complicado e difícil, tendo em vista que uma
das funções do sindicato é a fiscalização promovendo o cumprimento da lei e o
respeito aos direitos do trabalhador.

Já o Sócio proprietário de shopping center descreve que a situação contemporânea
fala por si só, e que é necessário que as relações entre os empresários sejam
estreitadas, promovendo a inovação, a qualidade, e novas estratégias de mercado.
Na versão da Ex-proprietária de loja de moda feminina local, em seus 30 anos de
experiência comercial no setor, poucas relações colaborativas foram notadas, cita a
falta de foco das empresas no desenvolvimento do arranjo produtivo. A Tabela 40
apresenta as possíveis empresas que impulsionam o setor, de acordo com o
posicionamento dos entrevistados.

Tabela 40 - Possíveis entidades catalisadoras e cooperativistas do setor da
confecção.
Entrevistado

E04

E05

Cargo

Resposta

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Apenas o Sindicato do vestuário. Em campanhas
pontuais, chegou–se a cogitar a implementação de
uma lei transformando uma região da cidade em polo
da moda, mas não sei se foi para frente. O Sindicato
lançou um projeto Marca Coletiva, ainda não participei,
não estou envolvida em nenhum projeto social.

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Acredito que este é um trabalho a ser desenvolvido e
está sendo desenvolvido na medida das ferramentas
disponíveis, para nós do sindicato.
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E06

Sócio proprietário
shopping center

de

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Não aparenta ter uma instituição forte com grande
influência sobre os demais.

Este papel ficava mais à parte dos sindicatos.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ao contrário do que Sócio proprietário de shopping center descreve, sobre não
identificar uma instituição com influência capaz de promover tais cooperações, os
demais entrevistados relatam que esta responsabilidade ficaria a dever dos sindicatos
locais.
A Sócia de uma loja de moda feminina local cita uma iniciativa da prefeitura, no
estabelecimento de uma lei ou de um projeto de lei que possibilitasse medidas
favoráveis aos comerciantes e empresas municipais, mas afirma não ter informações
sobre a votação ou veto da mesma. O papel do sindicato foi reconhecido pela Diretora
do SOAC, que releva que as medidas cabíveis para promover tais interações estão
sendo tomadas, mas são limitadas ao seu poder de ação e às condições de trabalho
para tal. A Tabela 41 relaciona o grau de competição entre as empresas do setor local.
Tabela 41 – O grau de competitividade entre os empresários da confecção.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Acredito que todas as empresas são concorrentes, mas
aliadas, todos lutando para sua permanência no
mercado.

E05

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

E06

Sócio proprietário
shopping center

E07

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

de

Com uma visão de sindicato, acredito que a estrutura
do setor da confecção deva ser sempre colocada em
primeiro lugar. Então vejo como uma competição que
contribui para o aumento da qualidade e para o
estabelecimento de preços justos e acessíveis a
população da cidade e da região.

É um grau consideravelmente alto, empresas de vários
níveis e portes, que atendem todo tipo de público.
Acho que é alta, principalmente no preço, onde alguns
empresários, preferem perder o seu lucro, do que o
cliente.
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Para Pugas et al. (2013), a competição entre as empresas de um determinado nicho
produtivo é um fator que promove o poder de compra do consumidor, o
estabelecimento de preços igualmente competitivos, o aumento de qualidade em
atendimento e produto (em pós-venda quando aplicável), em planos de desconto e
fidelização de clientes, entre demais aspectos, assim como registra a Diretora do
SOAC.

Entretanto a competição alienada e imatura pode resultar em perdas de lucratividade,
como elucida a Ex-proprietária de loja de moda feminina local, à perda de qualidade
como já mencionado, e a segregação de mercado, sendo absolutamente prejudicial
ao Arranjo Produtivo Local. A Tabela 42 relata a opinião dos entrevistados em uma
visão de alteração no polo da confecção.
Tabela 42 – A mudança do polo da confecção.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E04

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Acredito que uma gestão individualista dos
empresários do setor, e a falta de um sindicato
estruturado e presente.

E05

E06

E07

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Acredito que a falta de contribuições por parte de
incentivos políticos, a falta de um melhor planejamento
e organização por parte dos empresários do setor, e até
mesmo por influências no comércio local e regional.

Falta de planejamento do setor confeccionista, e
excesso de confiança a ponto de não dar a devida
atenção ao risco de os concorrentes de outros estados
nos ultrapassarem comercialmente. E também às
mudanças econômicas a nível regional, nacional e
mundial.
A mão de obra que passou a ficar escassa, devido ao
preço que era pago às faccionistas, o despreparo dos
empresários em questão de administração, empresas
que vieram para competir com produtos de má
qualidade, mas que atenderam uma pequena fatia do
público.
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Neste viés, os posicionamentos dos entrevistados permitem ver ricamente detalhes
da ocasião. A Sócia de uma loja de moda feminina local pontua deficiências na gestão
dos administradores e empresários municipais, assim como a ausência de um
sindicato participativo e com forte presença sociopolítica.

A Diretora do SOAC acredita que a ausência das políticas públicas eficazes foram um
dos principais fatores de queda de rendimento do então polo da moda e confecção,
assim como da falta de estruturação dos empreendedores, mas também cita o cenário
externo, com mudanças econômicas que fugiram da capacidade de intervenção do
município. Da mesma forma pontua o Sócio proprietário de shopping center.

A Ex-proprietária de loja de moda feminina local traz ainda a falta de mão-de-obra
disponível, devido à queda no valor da remuneração de profissionais do setor na
ocasião, e reforça a má qualidade presente em alguns produtos e nos serviços de
atendimento ao cliente.

Poso (2015) aborda um desenvolvimento desigual do setor siderúrgico nacional, e em
contraste com os dados obtidos pelos entrevistados, destaca pontos como falta de
incentivo da gestão pública e carência de competência administrativa geral, como
grandes percursores de avanços ou de derrocadas para empreendimentos. Em seu
estudo, nota-se outra semelhança, que é a discussão acerca de crises no cenário
nacional e internacional como elementos economicamente influenciadores. A Tabela
43 relata as opiniões quanto a condição do polo confeccionista local.
Tabela 43 – O posicionamento quanto ao cenário contemporâneo do polo
confeccionista.
Entrevistado

E04

Cargo

Resposta

Sócia de uma loja de
moda feminina local

Com a queda do setor e a baixa de clientes, as
empresas timidamente estão se unindo para
transformar esse histórico. Divinópolis ainda é
considerado um polo confeccionista, com outros tantos
concorrentes, ainda estamos vivendo a política de cada
um por si, mas sabendo que a nossa união garantirá o
sucesso do nosso negócio, ainda não temos um
sindicato forte, mas estamos lutando para isso.
Acredito que juntos podemos mais, aos poucos vamos
construir um futuro promissor.
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E05

E06

E07

Diretora e gerente no
Sindicato dos Alfaiates,
Costureiros
e
Trabalhadores
Industriais da Confecção
e
Estamparia
de
Divinópolis (SOAC)

Sócio proprietário
shopping center

de

Ex-proprietária de loja de
moda feminina local

Realmente não estamos mais no mesmo embalo
comercial se compararmos com as épocas de grande
fluxo de vendas já registradas entre os anos de 1990 e
2010. Entretanto ainda vejo o setor da confecção como
um ponto de destaque na cidade, e acredito que com
incentivo fiscal, com cooperação entre as empresas e
com a formalização dos negócios a cidade tende a se
destacar novamente no âmbito regional e nacional.
Em pouca escala, muitas empresas que atuam vendem
para fora por terem um mercado especifico como moda
praia, ou modinha feminina. Mas num arranjo
especifico a cidade não atua diretamente mais, um
grande exemplo é o nosso empreendimento hoje
fechado por falta de lojistas.
Creio que Divinópolis ainda continua sendo um polo
confeccionista, onde ainda podemos observar uma
grande quantidade de lojas nos shoppings, e
espalhadas pela cidade. Entretanto, devido a facilidade
também de estar indo a São Paulo, na conhecida feira
do Braz, 25 de março, Divinópolis perdeu um pouco da
clientela que saiam de suas cidades para abastecerem
as suas lojas.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Foi notável que esta última questão dividiu opiniões entre os entrevistados, mas
apesar disto, todos forma unânimes em mencionar que o rendimento contemporâneo
não se equipara aos momentos vivenciados entre os anos de melhor desempenho do
comércio da moda e confecção.

A Sócia de uma loja de moda feminina local e a Ex-proprietária de loja de moda
feminina local, afirmam que a cidade ainda pode ser considerada como polo da
confecção. Todavia, salientam a falta de um sindicato de posicionamento estruturado,
notificam a relevância do trabalho em parcerias entre empresários do setor, e apontam
que medidas da gestão municipal podem contribuir para a redução dos custos dos
empresários e uma consequente queda de preço no produto final da loja.

A Diretora do SOAC em conjunto com o Sócio proprietário de shopping center,
afirmam que o mercado está fora do enquadramento de polo, mas acreditam que a
cidade ainda tem um comércio notável na região centro-oeste mineira. Para a
entrevistada, o incentivo fiscal e o trabalho em equipe entre os empresários podem
constituir uma alternativa suficientemente atrativa, para o entrevistado, o reflexo do
cenário local está em suas lojas ainda desocupadas, que aguardam locação.
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Estes fatores trariam mais competitividade para o comércio local, como descrito por
Cunha (2013), que em seu estudo (provavelmente pelo viés temporal) ainda abordou
Divinópolis como polo da moda regional. A autora ainda destacou a relevância dos
trabalhos inovadores para a manutenção do desenvolvimento do APL relacionado.

4.4 Entrevistas com participantes do setor educacional e de ensino superior
(Grupo 03)

A Tabela 44 apresenta os possíveis fatores que culminaram no progresso do setor da
educação na cidade de Divinópolis-MG.
Tabela 44 – Fatores contribuintes a expansão do setor da educação.
Entrevistado

E08

E09

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Resposta
Divinópolis sempre foi uma cidade polo, regional, então
ela sempre foi referência principalmente na saúde.
Com a saúde, ficando forte aqui, os primeiros cursos,
tirando o direito que é o curso mais antigo, começaram
a vir os cursos de saúde, e foi o que trouxe inclusive a
federal pra cá.
Acho que essa visão já dá a cidade uma configuração
de polo de saúde e polo comercial, inclusive pela queda
da taxa de pessoas que deixavam a cidade para fazer
suas compras.
Isso de uma certa forma envolveu a parte da educação.
Se você for pensar há dez anos atrás, há vinte anos
atrás, quando eu sai pra estudar, ninguém queria
estudar aqui. Estudar aqui, não era bem visto, nós
íamos pra fora, hoje mudou completamente, as
pessoas querem, até por questão financeira e até de
qualidade, permanecerem em Divinópolis. Antigamente
falava-se que não tinha ensino de qualidade na cidade,
e que precisávamos sair para outra cidade para
estudar, até Itaúna, era melhor visto que Divinópolis em
termos de educação.
E isso tem mudado e tem muito a ver também com a
vinda de muita gente pra cá, porque Divinópolis recebe
muita gente de fora. Então eu acho que esse
componente todo ajudou.
Eu acho que, primeiro são as oportunidades escolares
de educação, que aqui em Divinópolis tem. Por
exemplo, a gente tem muitas escolas boas, a gente tem
o SENAI, o SENAC, tem as faculdades, por exemplo.
No SENAI nós temos a região todinha aqui que não tem
escola, não tem escolas boas, então as pessoas vem
para cá para poder estudar, aí pela experiência que eu
tenho de SENAI, hoje a gente tem muito aluno aqui na
redondeza, que vem estudar de
ônibus
das

129

faculdades, ou seja, eles vem para o SENAI e para
cursos superiores nas diversas faculdades. Então eu
acho que isso contribuiu muito.

E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Eu não saberia precisar pra você exatamente a data.
Mas eu imagino que foi ali no finalzinho da primeira
metade da década, entre os anos de 2013/2014 alguma
coisa assim, onde realmente ocorreu o aumento
notável no número de instituições de ensino superior na
cidade.
Mas nós tínhamos basicamente três universidades
privadas que era a FUNED, O Pitágoras, e a FACED.
Aí abriu a UFSJ, trouxe um Campus pra cá, e depois
também o CEFET, que cresceu muito, então a questão
de ter trazido pelo menos essas instituições eu imagino
que foi de extrema importância.
Atualmente aqui na UEMG consigo ver que após a
estadualização, os nossos alunos não são mais da
região, os nossos alunos não são mais de Divinópolis,
Formiga, Para de Minas, Itaúna, Nova Serrana. Eu
estava finalizando um estágio ali com meus alunos, e
os oito que estou ajudando, quatro não são do estado,
entendeu, ou seja, tão vindo de fora, de São Paulo, no
Rio de Janeiro, de outros estados e não mais só daqui.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com a Diretora da UNIFENAS, a cidade sempre obteve uma participação
expressiva nos ramos da saúde e do comércio local, sendo a cidade já considerada
pela entrevistada como polos destas modalidades no centro-oeste mineiro. Para ela,
um principal motivo do alcance da cidade no número de instituições de ensino
corrente, foi devido à estruturação da própria cidade com o passar do tempo. Ela
contrasta um cenário de 20 anos projetados no passado, onde estudantes saiam da
cidade para participar de cursos de graduação em demais cidades do estado, e que
contemporaneamente, Divinópolis recebe muitos estudantes de fora do município,
interessados em se formar em cursos e unidades de ensino renomadas.

A Supervisora Pedagógica do SENAI aponta para o atrativo da diversidade das
instituições de ensino presentes na cidade, fator igualmente comentado no estudo de
Almeida (2011), e reflete esta condição em uma comparativa regional, exemplificando
a escassez de demais municípios com a mesma estruturação. A supervisora acredita
ainda na busca dos alunos por aprimoramento profissional, sendo estes estudantes
locais ou regionais.
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Para o Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG, a vinda das instituições
públicas como a UFSJ e CEFET foram fatores imprescindíveis para o real
desenvolvimento da cidade como polo educacional. A própria estadualização da
instituição a qual trabalha, também o permitiu holisticamente notar a presença de
muitos alunos de fora do estado de MG, que migram buscando oportunidades de
ensino gratuito de qualidade, de emprego, e de melhorias na qualidade de vida.
Relações também comentadas por Serra, Rolim & Bastos (2018) e citado pelos
autores como combustíveis do desenvolvimento regional. A Tabela 45 relata a
abordagem dos participantes quanto a identificação do município como polo da
educação.
Tabela 45 – A cidade de Divinópolis como polo educacional.
Entrevistado

E08

E09

E10

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Resposta

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Curso
Campus

Hoje eu identifico sim por quê, vou dar um exemplo pela
própria UNIFENAS, a gente percebe que é uma
universidade privada, mas que em comparação a
outros grupos igual a Kroton e Anima, tenha menor
número de alunos, e mesmo assim o tanto de van com
alunos que vêm de fora é muito.
Eu vou te falar que dos alunos daqui, deve ser sessenta
por cento de fora, então virou polo. E essas mesmas
pessoas que estão aqui eu já dei aula na UEMG, já dei
aula em Itaúna. Existe essa coisa do vir para
Divinópolis como como um polo.
Com certeza, porque hoje a gente vê uma
concentração muito grande de estudantes em
Divinópolis, muitos alunos vindos de fora, morando na
cidade para estudar. Volto a falar da minha experiencia
no SENAI, porque aqui a gente tem pessoas que
procuram o operacional, procuram estudar para saber,
aprender a fazer, mas eles fazem faculdade também,
para aprenderem a área de gestão. Então temos vários
alunos que moram em Divinópolis, estudam no SENAI
e fazem faculdade.
Sim considero, mudou bastante.
Eu acho que uma das coisas foi a questão da
Universidade Pública. Porque atrai alunos de longe e
atrai bons alunos, porque um vestibular mais
concorrido, onde se usa o Enem, a seleção é mais
concorrida, e aí as pessoas de muito longe podem fazer
sem precisar vir aqui, precisa só da nota do Enem. Por
exemplo eu moro em Mato Grosso, minha nota foi boa,
dar para estudar na UFSJ, aí eu vou.
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Todos os entrevistados concordaram sobre a cidade de Divinópolis ser considerada
contemporaneamente um polo educacional, com foco no ensino superior. Para a
Diretora da UNIFENAS, mesmo que o seu fluxo de alunos no campus seja inferior ao
de demais sistemas de ensino locais de grande porte, como da rede Kroton, ela ainda
observa um grande fluxo de alunos vindos de outras cidades para cursar graduações
em sua unidade. Ela estima que um fluxo próximo de 60% dos alunos matriculados
seja de fora da cidade.

Bonho, Moraes & Jung (2018), demonstraram a mesma condição e apontam que uma
das principais característica de uma cidade considerada polo do ensino superior, é a
prevalência dos alunos advindos de outras localidades, em detrimento da parcela
local. O que representa movimentação comercial e cultural consequentemente.

A Supervisora Pedagógica do SENAI ainda aponta a migração de estudantes que vem
para estudar e residir no município, em sua experiência ocupacional relata uma
diversidade de alunos frequentes na escolha técnica que, além de buscarem
capacitação profissional direta, também frequentam cursos superiores locais. Assim
como visualizado por meio do MEC (2014), os processos governamentais que
fomentaram a democratização do ensino superior igualmente contribuíram para o
intercâmbio social entre cidades e estados da união.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG considera a transformação em polo
educacional vinda principalmente das instalações de universidades públicas, assim
como relatado por Oliveira Junior (2014). Estas por características funcionam como
vetores de captação de estudantes de toda a república federativa, trazendo inclusive
estudantes de qualidade, que podem contribuir diretamente para o desenvolvimento
econômico e tecnológico local. A Tabela 46 apresenta a percepção dos entrevistados
quanto a situação do provável polo educacional local.
Tabela 46 – A percepção quanto a situação do possível polo educacional.
Entrevistado

E08

Cargo
Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Resposta
Eu creio que, na verdade, se você for fazer uma
pesquisa, eles falam que caiu né, o número de pessoas
que estão indo pro ensino superior, diminuiu. Mas
apesar de ter diminuído no geral, pela parte econômica
do país, isso ajudou de uma certa forma as pessoas
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que não tem condição de ir pra fora, buscarem o estudo
aqui, e aparecendo o estudo de qualidade aqui, uma
vez que o número de inscritos por vaga cai,
teoricamente fica mais fácil pro aluno que reside na
cidade conseguir uma vaga na faculdade pública, seja
estadual ou federal.
Eu acho que tem essa parte financeira e tem a parte
que, quando a pessoa se instala na cidade, muitas
delas querem outra coisa, além do trabalhar, e estudar,
o que é bom pra economia local.
De uma forma indireta você tem uma ascensão de
outros setores, e isso é muito positivo, pois além de
trazer força de trabalho, aumenta o consumo no
comércio e nos demais setores. Tanto é que se você
vê, não é só hoje, o público mais jovem diminuiu e o
público adulto, está aumentando. Tenho uma
perspectiva otimista.

E09

E10

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Eu vejo que existem muitas oportunidades para
Divinópolis, a gente percebe que a cada dia mais, a
gente conversa muito isso aqui na escola, que as
oportunidades vêm crescendo, hoje não estuda quem
não quer. A gente vê as pessoas aí, conseguindo as
vezes, programas de bolsas, se você não consegue
estudar em uma escola regular, você vai procurar o
EAD, então a gente vê que as oportunidades para
estudar crescem a cada dia.
Não tem saída para um país sem educação, se as
pessoas estão se escolarizando, então eu acho que a
tendência é melhorar mais, com isso eles vão buscar
um polo.
Eu acho que hoje, na atual situação da educação no
Brasil, as coisas têm piorado. Na UEMG, a gente tá
vivendo um momento de sucateação muito grande,
bem severo né.
A gente vê isso com os concursos que estão abrindo e
que abrem e fecham, tiram coisas/benefícios de
professores, estamos vivendo um movimento de
sucateação bem grande.
A gente vê também que com a questão de terem
diminuído os financiamentos nas privadas, como o
FIES, o fluxo de alunos nas instituições particulares cai
consideravelmente, pois o aluno não consegue arcar
com a despesa integral em conjunto com seu
orçamento
já
existente.
Então
com
esse
estrangulamento do FIES, acredito que se percam
oportunidades.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A Diretora da UNIFENAS descreve uma pequena queda no fluxo de alunos que estão
entrando no curso superior, em função da situação econômica do país. E diz que
mesmo nesta condição, as oportunidades se abrem para alunos locais, que por
motivos de razões variadas, poderiam não conseguir acesso à faculdade por funções
de ampla concorrência interestadual. A percepção econômica da participante é
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otimista, ela relata que o movimento de estudantes na cidade contribui diretamente no
desenvolvimento de outros setores de prestação de serviços, como os de distribuição,
sociais (saúde, postais e afins), pessoais (hotelaria, alimentação entre outros).

A Supervisora Pedagógica do SENAI evidencia a flexibilidade presente nos novos
programas governamentais que fomentam o acesso ao ensino superior, corroborando
com os estudos de Pacheco & Machado (2015), que analisaram causas culminantes
do desenvolvimento de cidades polos da educação. A entrevistada se posiciona de
maneira otimista perante as bolsas de estudo, e as diferentes modalidades de ensino
que misturam componentes práticos presenciais e teorias à distância, facilitando o
acesso de estudantes com horários e responsabilidades pessoais instáveis.

Já o Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG revela que o sistema tem passado
por uma fase árdua de adaptações. Demonstra seu descontentamento com a
escassez de verbas e de apoio ao sistema público estadual, além de não concordar o
a falta de incentivo aos projetos de pesquisa e extensão. Então para ele, nesta atual
conjectura dos fatos, o polo da educação perde qualidade. A Tabela 47 relata as
características das instituições de ensino, as quais os entrevistados estão envolvidos.
Tabela 47 – Características das Instituições de Ensino.
Entrevistado

E08

E09

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Resposta
Nós somos uma universidade privada, que é uma
fundação e que nós privamos literalmente hoje pela
qualidade de ensino, buscamos muito isso. E que
estamos tendo um retorno muito bom em Divinópolis,
Graças a Deus, a cidade já teve as suas fases, teve
uma fase muito boa, caiu e tá subindo de novo.
Hoje nós estamos com seiscentos e cinquenta alunos
de graduação e os quatrocentos de pós-graduação.
A unidade veio em 2002, com muitos cursos,
funcionava na Antônio Olímpio, e veio para esse local
em 2009. Então nós temos quase 17 anos em
Divinópolis.
O SENAI traz no nome a sua função Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial, então estamos aqui para
formar o profissional da indústria. Essa é a nossa
principal função, a gente formar um trabalhador para
atender a indústria com qualidade.
Hoje nós temos na faixa de 770 alunos
aproximadamente.
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E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Eu diria que ainda tá na fase de transição, né. Apesar
que hoje a gente tem um público de cem por cento do
Enem. Os alunos não pagam nada, mas não temos
ainda aquela cara de público de verdade.
Ainda temos muito resquício do que era, a FUNED, né
que era uma instituição privada, os pagamentos, dos
professores, certas hierarquias que tem vinte anos, né.
Então ainda temos muito isso ainda.
Mas eu vejo que estamos numa fase de transição. O
problema é que justo nessa fase de transição, que era
o momento de crescer de começar a bancar a
universidade pública, nós temos esse sucateamento, e
aí a gente vê, sobretudo pro ano que vem uma
perspectiva da saída de muitos doutores. Quando era
a FUNED, nos tinhas dois Doutores ou três doutores,
quatro ou cinco mestres, o resto todos especialistas.
Hoje, no final de dois mil e dezenove, devemos ter
assim, cerca de quinze doutores e dez mestres dos
vinte e cinco, então é um número muito grande. No ano
que vem, a perspectiva de doutores desapareceu, pois
estes cogitam em ir para outras instituições, por causa
de questão salarial, e por questão de carga horária, vão
todos embora.
Entrevistador: Então nesse arranjo nós vamos ter uma
alteração de mão de obra?
Da qualificação e da prestação de serviços.
Entrevistador: Quantos alunos em média vocês
possuem?
Cerca de 5 mil alunos.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Para Lorber (2017), identificar a visão do integrante e colaborador do sistema de
ensino é fundamental para compreender a condição contemporânea e possíveis
alterações no cenário municipal. A Diretora da UNIFENAS descreve sua instituição de
ensino particular em condição de ascendência no mercado, e descreve uma
movimentação satisfatória nos cursos de graduação e pós-graduação.

A Supervisora Pedagógica do SENAI demonstra a importância da escola técnica
profissionalizante no setor, como uma produtora e qualificadora de profissionais que
abastecem as demandas da indústria local.

Como já mencionado, o Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG afirma que
sua instituição de ensino tem passado por etapas de adaptação, e que apesar da
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estadualização da unidade de ensino, culturalmente a estrutura ainda apresenta
traços de instituição privada. Perante a falta de incentivo do governo estadual, o
coordenador prevê uma queda na qualidade do sistema de ensino, pela desmotivação
de condições de trabalho para Doutores e Mestres permanecerem na instituição. A
Tabela 48 apresenta a colaboração das instituições dos participantes em função da
educação municipal.
Tabela 48 – A colaboração das instituições na educação local.
Entrevistado

Cargo

Resposta
Nós participamos do Conselho Municipal de Educação.
Nós fazemos intervenções do semestre nas escolas
básicas e junto da prefeitura, também em algumas
outras escolas e temos projetos de extensão em
escolas de ensino médio.
Tenho uma visão otimista, e vejo com bons olhos o
futuro do setor de educação, apesar da concorrência
excessiva.
Entrevistador: Muito interessante a questão dos
trabalhos em parceria com demais escolas. Na sua
visão qual o grau de participação efetiva da sua
entidade no desenvolvimento e crescimento local?

E08

E09

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Olha se a gente for pensar em termos financeiros, é
diferente, por exemplo, de uma instituição que oferece
trabalho como engenharia, que oferece o serviço
mesmo de mão de obra para a região.
A gente vai mais pro lado da saúde, porque os nossos
cursos são da saúde, então hoje nós temos uma clínica
de fisioterapia que atende mais ou menos, quinhentos
pacientes por mês, sendo gratuito, cem por cento
gratuito. Temos os atendimentos em postos de saúde
que nós fizemos juntos, com supervisores, estagiários,
PSF, visitas em comunidades, e agora com o curso de
odontologia, abrindo uma clínica enorme também para
atendimento da população. Agora também com o
curso de direito jurídico temos alguns projetos em
mente, então existe uma contribuição sim, indireta no
crescimento.
Olha a gente por exemplo, participamos do Conselho
Municipal de Educação que é o CME, sou uma
conselheira desde 2016, e até agora a gente participa
do Conselho. A gente tem atividades aqui na escola,
por exemplo, nós vamos ter uma feira técnica, onde
nosso objetivo é trazer o aluno da escola pública para
poder conhecer o mundo do trabalho, para conhecer o
SENAI porque nós oferecemos cursos gratuitos, eles
são nossos público alvo. A gente também nessa
perspectiva, oferecemos às vezes cursos para
comunidade, por exemplo nós temos curso que de
confecção que às vezes a pessoa tem interesse em
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montar seu próprio negócio, ela vem e faz o curso, na
área da panificação, a mesma coisa.
Entrevistador: Então o SENAI tem formado
profissionais não só para a indústria, mas para o
comércio e até para o empreendedorismo também?
Sim, justamente, formar e preparar o aluno para o
mercado de trabalho. Hoje é o nosso foco principal na
escola SENAI, hoje nós temos vários projetos, por
exemplo, nós temos uma unidade com um projeto de
inovação, a saga SENAI de projetos inovadores, a
gente quer fazer com que o nosso aluno pense fora da
caixa, trabalhando com metodologias ativas.
Olha pela questão da UEMG, é a parte pública que
funciona, né, pelo menos funcionava. Nós somos muito
focados aqui dentro em pesquisas, extensão, no
ensino, e com muitos financiamentos públicos, então,
com isso a gente consegue realmente fazer um bom
trabalho na cidade.
Tem muitos alunos no Estado e em diversos lugares.
Não só na cidade, temos estágios produzidos pela
região inteira, temos estagiários em Para de Minas,
Itaúna, Divinópolis, Formiga, Carmo do Cajuru, na
região toda, e as pesquisas também extensão
funcionando muito bem.
Com a mudança de perspectiva ao atual governo, com
essa questão de não valorizar mais pesquisa, não
valorizar mais extensão, não valorizar esse tipo de
coisa é uma perda grave. Essa é a visão que a gente
tem tido a partir da proposta do concurso do ano que
vem.
E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Curso
Campus

Entrevistador: E como é a sua visão sobre este
aspecto?
Eu vejo que, não só por aqui, eu não moro aqui, moro
em outra cidade, e sou de outra ainda. Mas tenho o
hábito de me comunicar e saber o que tem acontecido
nas demais instituições, sendo igualmente públicas ou
até mesmo privadas.
E chego à conclusão que está ocorrendo um certo
polimento dessas universidades, vejo que elas estão
diminuindo bastante. Tem muitos cursos que passam a
não criar turmas, e aí começa a não dar mais
lucratividade, e aí a universidade privada não consegue
manter e aí começa a fechar esses cursos. Já no caso
das instituições públicas, vejo um sucateamento do
sistema de ensino e estrutural, a falta de incentivo para
a manutenção de um bom corpo docente e etc. Eu fico
pensando que a gente pode ter, um horizonte meio
negro aí na história daqui um tempo, mas a região está
crescendo e se estruturando, é só um pressentimento,
vamos observar.
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A Diretora da UNIFENAS descreve projetos em que a sua instituição participa,
motivando e diversificando as oportunidades de ensino para escolas regulares da
cidade, e elucida uma visão em boa perspectiva para o progresso do sistema de
educação local. A participante relata a importância de sua instituição para o
desenvolvimento de profissionais para o setor da saúde de Divinópolis, e de seus
projetos de integração que aproximam os estudantes da comunidade.

A Supervisora Pedagógica do SENAI demonstra atividades executadas em parceria a
prefeitura, onde ocorre o deslocamento de alunos para dentro da instituição de ensino,
aproximando os alunos das possíveis experiências no mercado de trabalho, e
disseminando a tecnologia industrial. A participante ainda relaciona que diferentes
cursos ofertados na unidade promovem profissionais também para o comércio e
incentivam a prática do empreendedorismo.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG direciona que os esforços da
instituição em contribuição à comunidade estão relacionados com os projetos de
desenvolvimento e pesquisa científica. Ele ainda orienta que a instituição promove
uma considerável movimentação de alunos como mão-de-obra para a execução de
estágios supervisionados, obrigatórios para a conclusão de seus cursos. O
coordenador também esclarece que as instituições de ensino superior estão se
adequando a dificuldades como cursos que não fecham turmas e cortes de verba. A
Tabela 49 retrata a postura destas instituições perante os empreendimentos
municipais.
Tabela 49 – O posicionamento da instituição perante os empresários locais.
Entrevistado

E08

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Resposta
Eu fui até questionada esses dias. Eu tenho um amigo
que vai assumir a presidência do Centro de Inovação e
Tecnologia, e ele falou, você tem que entrar nos
projetos lá, porque querendo ou não entra CEFET e
entra Pitágoras com a parte mais de projetos ligados à
engenharia, Administração, arquitetura e urbanismo. E
aí ele falou assim, vamos entrar com uma outra parte,
então assim, não tem um envolvimento muito grande,
nós estamos engatinhando na parte de estar conectado
com as associações comerciais, é uma coisa que está
começando, é igual eu falei, a nossa ligação é muito
mais de prestação de serviço à comunidade, do que
na parte comercial.
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Então a gente está começando com alguns projetos,
por exemplo, a gente já fez um projeto grande agora de
saúde do trabalhador dentro das empresas de têxtil,
então eu tenho um projeto supergrande que está dando
super certo, lá na Condumig, relacionado com a saúde
do trabalhador. Então assim está engatinhando, e vai
melhorar, e a tendência é melhorar. Mas por enquanto
eu considero uma pequena participação.

E09

E10

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Olha em Divinópolis e região, somos bem vistos, de vez
em quando, deparo com pessoas que não conhecem o
nosso trabalho, mas de uma forma geral, nós somos
muito conhecidos e muito bem vistos suponho. Por
exemplo, hoje a gente forma mão de obra para a
Gerdau, para a VLI, para a Avivar, a Farmax, então
assim, as grandes empresas sempre que estão
precisando, procuraram a gente, então temos parceria
com eles.
Como uma instituição de ensino superior de tradição, e
que tem como foco formar profissionais em curso
superior para as demandas locais e regionais.
Fornecemos uma grande mão de obra no que se
relaciona os estágios supervisionados. Nós vemos que
os nossos alunos são bem aceitos, inclusive no meio
acadêmico. Eu acho que isso a gente vê muito, quando
começamos a ter muitos alunos que saem daqui, e
entra em mestrado em universidades federais, muito
rápido, sai antes de formar, já tá no mestrado. A gente
vê que tem um bom nível de informação e como que os
nossos alunos passam em concurso muito fácil, então
você vê que tem a entrada.
Mas a dificuldade da parceria com o sistema privado é
muito complicada, principalmente pelos tramites e
questões burocráticas, muito burocracia.
Entrevistador: Então isto restringe a participação dos
empresários?
Sim, justamente. A gente vê uma falta de participação
pela burocracia, mas a gente também vê mais uma falta
de participação por falta de incentivo dos empresários.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A visualização dos empresários em relação às instituições de ensino demonstra um
viés de possível aproximação, ou de melhoria com vínculos já pré-estabelecidos.
Justificando a abordagem do questionamento. Para a Diretora da UNIFENAS, as
relações de sua instituição com o comércio ainda se encontram embrionárias, e
acredita que o foco atual se encontra na prestação de serviços para a população. Mas
prevê o desenvolvimento deste vínculo empresarial com boas expectativas.
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A Supervisora Pedagógica do SENAI diz que a sua instituição é muito bem vista
localmente, e que são responsáveis pela formação da mão-de-obra das principais
empresas da região, voltadas ao setor industrial.

Na visão do Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG, sua instituição é vista
como formadora de profissionais de nível superior que sejam capazes de atender a
demanda local e regional. Enfatiza que a qualidade do ensino é um diferencial, por
meio de um comparativo de alunos que saem dos cursos de graduação diretamente
para especializações em stricto sensu, e admite que parcerias com a iniciativa privada
são complexas devido ao sistema moroso estadual. A Tabela 50 apresenta a opinião
dos entrevistados quanto a participação dos empresários locais no desenvolvimento
do setor de educação e ensino.
Tabela 50 – A participação dos empresários no crescimento do setor de ensino.
Entrevistado

E08

E09

Cargo

Resposta

Geral
UNIFENAS

Empresários são poucos, hoje eu tenho um apoio bem
grande político, a gente tem feito muita parceria com a
Prefeitura. A gente tem uma abertura muito grande da
prefeitura. Estamos com um trabalho grande dentro da
Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria
Municipal da Saúde.
Então essa visão como o município, a parte pública, ela
é boa. Agora com a parte privada, nós ainda temos que
melhorar, então estamos com vários projetos,
principalmente com a odonto vindo agora. Dessa onda
que é da educação, do empresário ajudar no
crescimento instituição e da população, por quê se
hoje uma instituição quiser se diferenciar no mercado
de trabalho, ela tem que tá focada no empregabilidade
e como estamos com essa prioridade, é essencial que
a gente tenha contato com os empresários,
é
essencial, é só ver o que que acontece nos Estados
Unidos hoje, mas tá começando.

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Eu vejo como media, poderia ter mais parcerias,
inclusive estamos buscando isto atualmente, hoje nós
temos programa aprendiz ,então às vezes muitos
empresários, não enxergam o programa de aprendiz,
ele enxerga como um custo, e na realidade o SENAI
faz com que esse jovem aprendiz, seja um benefício
para a indústria. Porque a indústria forma sua mão de
obra, ali no dia a dia, então assim, nós temos parcerias
com as empresas que já vieram aqui, hoje os meninos
estudam em um período e no outro período eles vão lá
para empresa. Mas tem empresários que preferem que
eles fiquem só aqui, não conheçam ainda o trabalho.
E a gente tem buscado isso através de visitas,
buscando aumentar cada vez mais esta rede, esse
relacionamento adentro da indústria.

Diretora
Faculdade
Divinópolis
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E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Os empresários regionais, no que se fala de
Divinópolis, pouco incentivam a educação, poucos
investem poucos estão do lado.
A gente pode tirar de exemplo na cidade, dois simples
empreendimentos como o Sicoob que tá o tempo todo
ao lado da faculdade, e a Farmax, as duas empresas
que eu tiro o chapéu. A Gerdau um pouco ainda né,
mas são as únicas três empresas que a gente vê de
verdade engajadas na causa do desenvolvimento da
educação.
Nas demais empresas locais, no caso em que o
empresário é daqui nada.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em uma outra abordagem, é igualmente importante verificar uma possível parcela de
participação dos empresários locais com os sistemas de ensino, identificando
parcerias próprias dos Arranjos Produtivos Locais ou Clusters (Amorim, Moreira &
Ipiranga, 2004). A Diretora da UNIFENAS delineia com clareza a importância da
parceria, e enfatiza que uma instituição de ensino superior deve estar focada na
qualidade e empregabilidade de seus alunos, mas afirma que seu vínculo atual está
mais interligado com a gestão municipal do que de fato com os empresários locais. A
participante está otimista no estreitamento destas relações, com a abertura do curso
de odontologia, que poderá abrir portas neste sentido.

A Supervisora Pedagógica do SENAI vê parcerias já estabelecidas industrialmente,
porém ela enfatiza que esta rede precisa ser ampliada, e descreve a oportunidade das
turmas de aprendizagem industrial como um propulsor para esta tarefa. Ela destaca
que esta é a função da escola.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG instantaneamente esclarece que
esta é uma preocupação muito rara entre os empresários municipais. O coordenador
pôde citar no máximo três empresas (de grande porte) das quais ele acredita que são
contribuintes das redes de ensino em Divinópolis-MG. É fatídico considerar que a
participação do setor industrial nada mais é do que um investimento na formação de
sua própria mão de obra. O profissional qualificado, o capital humano, é
contemporaneamente considerado o bem mais valioso de uma corporação. A Tabela
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51 verifica a aplicação teórica dos conceitos de Cluster e demais, no possível
destaque do setor de ensino superior local.

Tabela 51 - Conceituando Cluster, Arranjo Produtivo Local (APL) ou Aglomerado
produtivo no contraste educacional.
Entrevistado

E08

E09

E10

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Resposta

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Sim conheço estes conceitos. Quanto a cidade ter se
tornado um polo educacional não, não vou te falar que
eu tenho certeza sobre planejamento.
Eu acho que não foi planejado. Por Divinópolis ser uma
cidade mais estruturada, isto foi acontecendo, é
automático, mas eu não vejo dentro de um
planejamento estratégico. Eu moro aqui há muito
tempo. Eu não vejo um planejamento da prefeitura, dos
políticos. Eu não vejo.
Posso tá enganada, mas eu não vejo que essa forma
que está sendo planejada. Eu acho que com a vinda
das instituições de ensino, as coisas estão se
organizando, é diferente de ser planejado diretamente
pra que isso acontecesse. Acredito que pouca coisa
tenha sido articulada politicamente, ou a longo prazo
né, como uma visão de planejamento estratégico.
Foram oportunidades que vieram acontecendo,
Divinópolis é uma cidade que as pessoas gostam de
estudar, que as famílias priorizam a educação, a gente
vê essa preocupação dos pais em pagar até um
cursinho, uma escola particular, pois aqui tem tudo.
Não conheço estes conceitos, mas acredito que não
ocorreu nenhum tipo de planejamento pela prefeitura
ou até mesmo pelas empresas privadas neste sentido,
da cidade ter se tornado um polo do ensino superior.
Exceto pela questão das instituições federais claro,
elas demandam todo um processo para a sua
instalação, e logo de alguma maneira precisam ser
planejadas.
No mais, eu acredito que o sistema foi crescendo de
acordo com a demanda, a vinda das demais
instituições de ensino superior e a lucratividade a partir
disto.
Tenho informações a respeito dos conceitos de APL, e
acho que natural não foi, então foi planejado sem
dúvida, tá declarado de que não foi mesmo uma
mudança natural. Eu acho que foi rápido, foi de
repente, mas de alguma forma existiu um
planejamento! Atualmente não é assim mais, por
exemplo, aqui na região que estamos hoje, temos três
instituições públicas praticamente juntas, aqui tá a
UEMG, a UFSJ e CEFET. Se você for olhar o que a
região tem de construção, só de repúblicas são cento e
cinquenta mil apartamentos e quitinetes. Então acredito
que estes investimentos do setor da construção civil
devem ter desacelerado!
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Isso também aconteceu com o bairro Manuel Valinhas,
quando Pitágoras assumiu lá de verdade, né. Antes era
FADOM, você vê que aqui era um lugar afastado e de
repente mil prédios em construção para absorver os
alunos, então você vê que foi surpresa e não só foi
planejada neste aspecto. Então já não foi totalmente
preparado. Nunca foi pensado que poderia dar alguma
coisa nesta escala, com pensamento de ser um polo
estudantil.
Agora pensa hoje se as universidades não funcionam
mais, se não dar certo, privatiza a UEMG de volta, e dá
algum problema para a UFSJ que vai sair, sei lá,
alguma coisa assim. O que vai acontecer com esses
milhões de apartamentos aqui, o que que esse pessoal
vai fazer, né!?
Entrevistador: Vai ocorrer uma instabilidade no setor
imobiliário da cidade?
Sim, um colapso de locação que vai acontecer.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Fica claro no desenvolvimento do trecho que, para o progresso tecnológico comercial
e industrial, é necessária a utilização de conceitos técnicos, administrativos e
gerenciais. As empresas não mais são movimentadas apenas na venda de produtos
ou na prestação de serviços. Um mercado dinâmico e complexo, instável, e onde
clientes tem o poder de compra maximizado e extrema facilidade de buscas e
pesquisas, a agregação de valor e de sustentabilidade das marcas tem criado uma
imagem de representação social que de fato pode ser considerada como um motor de
geração de capital (Ganzert, 2010).

A Diretora da UNIFENAS disse conhecer os conceitos que relacionam o aglomerado
produtivo interligado e comunicativo, em prol do desenvolvimento econômico local,
denominado cluster, entretanto não acredita que o desenvolvimento da rede de ensino
superior municipal tenha sido devidamente planejado. Ela descreve que a própria
estruturação prévia da cidade, o fluxo comercial e as facilidades de acesso e de
promoção da relevância da educação, foram os catalizadores na formação do polo no
centro-oeste.

A Supervisora Pedagógica do SENAI corrobora com a primeira entrevistada do grupo,
acredita que o processo foi mais natural do que planejado, e também cita a
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preocupação das famílias locais com o desenvolvimento do estudo dos seus
progenitores como fator contribuinte. Em soma, ela evidencia que somente as
instituições públicas devem ter carecido de planejamentos prévios perante a prefeitura
e demais setores de direito.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG diz conhecer sobre os arranjos
produtivos, e declara que pela velocidade da expansão da rede de ensino superior
disponível contemporaneamente na cidade, algum planejamento fundamentalista
precisou ser desenvolvido. O participante exemplifica que se este não veio da gestão
pública, pelo menos do setor privado em análise de mercado necessariamente
ocorreu. As instituições de ensino particulares por si só, possuem análises relativas
às localidades de demanda de seus serviços, de locais estratégicos de
posicionamento na cidade, de maneira que facilite a sua visualização e o fluxo de
alunos, além de estar convenientemente posicionada próxima a demais comércios de
utilidade. O coordenador concorda com o planejamento estipulado pela supervisora
pedagógica, e ainda aborda um terceiro ponto de vista, identificando possíveis
problemas relacionados a uma crise imobiliária, caso o fluxo de alunos venha por
alguma razão, ser reduzido drasticamente.

Um dos fatores notáveis para instituições de ensino de grande porte que recebem
estudantes interestaduais ou até estrangeiros, é o estabelecimento de estruturas
como de dormitórios internos ou ainda de convênios que possibilitem o
estabelecimento de construções que comportem seu público em períodos letivos. A
Tabela 52 apresenta as opiniões dos entrevistados quanto a participação pública no
que tange o setor da educação municipal.
Tabela 52 – Políticas públicas de incentivo à educação.
Entrevistado

Cargo

Resposta

E08

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Não consigo pensar em nenhuma, assim eu já fiz parte
da UEMG, mas, não vejo. Deu pra trás com o Hospital
Público, né?! Hoje, então assim, eu acho que eu não
vejo. Posso estar enganada, mas eu não vejo nada
direcionado especificamente.

E09

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

A gente não tem nenhum incentivo do setor público, O
SENAI é uma escola particular, mas ele tem um público
que é mantido pela indústria, então é com esse recurso
que o SENAI sobrevive
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Quem banca o SENAI é o setor privado, então o
incentivo da cidade mesmo tanto estadual e municipal
não existe.
Essa pergunta é difícil, não vejo não, eu vejo o
contrário, por exemplo, o nosso atual governador, a
promessa de campanha dele era privatizar a UEMG, de
volta. Então assim, já começa por aí.
Esse corte dos benefícios como o auxílio alimentação,
auxílio transporte, maioria dos nossos professores são
de fora da cidade, justamente essa questão acredito
ser prejudicial, muitos doutores vêm pra cá.
E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Entrevistador: E isso parte também pelo incentivo
local, certo? Da prefeitura?
A gente tem muitas dificuldades na prefeitura,
sobretudo em questão de estágio, por exemplo, é o
único local que não aceita o termo de estágio da
UEMG. Tem que ser o deles, então todos os alunos que
fazem estágio na prefeitura, que é um campo ótimo e
fantástico pra diversas áreas como experiência, tem
que fazer um projeto, um termo de compromisso deles,
etc. Não aceitam o nosso documento, é como se o
município tivesse acima do Estado.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Nos arranjos produtivos, a participação do poder público é constante. Logo, nada mais
notório do que identificar a existência deste fator no contexto da pesquisa desta
dissertação. A Diretora da UNIFENAS admite não ter vivenciado políticas públicas de
contribuição para a rede de ensino superior, inclusive comenta de um projeto do
Hospital Regional Divino Espírito Santo, em Divinópolis, o qual mobilizou parcerias e
verbas municipais, estaduais e federais, além claro da participação das instituições de
ensino que contribuem com a formação de profissionais da área. Entretanto o projeto
está paralisado com expectativa de término no ano corrente deste estudo (2020).

A Supervisora Pedagógica do SENAI foi enfática em comentar a falta do suporte pela
gestão pública, comentou que o atual sistema S pertence a iniciativa privada, e que
os proventos advêm do setor industrial nacional.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG já demonstra em seu discurso que
o posicionamento está sendo o oposto. Ou seja, além do poder público (no caso do
governo do estado) não promover programas de auxílio, ainda realiza corte de verbas
e de benefícios importantes às instituições e a manutenção de seus docentes. O
entrevistado ainda relata problemas burocráticos com a prefeitura, devido à
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autorização da documentação de aluno estagiários. A Tabela 53 relata dos projetos
desenvolvidos pelas instituições dos entrevistados, quanto a promoção do setor de
educação.

Tabela

53

–

Projetos

desenvolvidos

pelas

entidades

que

promovam

o

desenvolvimento do setor de educação local.
Entrevistado

E08

E09

E10

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Resposta

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Sim, a gente está fazendo projetos de Educação de
uma forma geral em comunidades carentes. Então nós
temos um projeto que nós vamos até as comunidades
rurais, e passamos um pouco de incentivo à leitura, de
levar pra comunidade algumas coisas relativas da
educação, e é muita coisa voltada para a saúde, e
incentivo pra eles aderirem, realmente incentivar, ao
estudo de alguns projetos.
Nós temos alguns projetos na escola, que são projetos
integradores,
não
trabalhamos
só
com
o
desenvolvimento da técnica, a gente trabalha com o
desenvolvimento da pessoa, da autonomia do trabalho
em equipe, da criatividade da cooperação, então todos
os nossos projetos que são desenvolvidos na escola
visam isso.
Nós temos atualmente o Programa Estadual de
Assistência Estudantil, que chamamos de PEAE. Ele é
voltado a parte de suporte financeiro, se não me
engano de R$150,00 a R$250,00, aos alunos de baixa
renda, objetivando a sua permanência no ensino
superior. O programa foi desenvolvido por Lei estadual
de incentivo ao estudo.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Além do desenvolvimento econômico e da interação entre empresas ocasionada pelo
Arranjo Produtivo Local (APL), é comum que este arranjo também contribua com o
desenvolvimento local e social. Assim, identificar a colaboração deste novo
aglomerado produtivo do setor de ensino para com a sociedade, auxilia na resposta
ao objetivo levantado.

A Diretora da UNIFENAS relata sobre programas de incentivo à leitura em áreas rurais
e comunidades carentes da cidade de Divinópolis, como promoção do conhecimento
e da alfabetização. Em um ciclo social, o ensino regular alimenta a entrada de alunos
nas instituições de ensino superior, que por sua vez fornecem indivíduos com
conhecimentos técnicos e sociais capazes de suprir a demanda do mercado de
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trabalho, movimentar a economia e gerar impostos que em retorno, financiam
parcialmente demais programas do ensino regular e básico, a origem deste raciocínio.

A Supervisora Pedagógica do SENAI afirma que em seus projetos integradores,
desenvolvidos com o SENAI em parceria com as instituições (normalmente de ensino
médio municipais e estaduais) tem o papel de trabalhar atividades com dinâmicas de
grupo, que promovem a pesquisa autônoma dos estudantes, que evidenciam a
importância dos recursos tecnológicos e inovadores, compatíveis com a expectativa
laboral contemporânea.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG elucida quanto a um programa
conveniado ao governo de Minas Gerais, que tem por função auxiliar os estudantes
matriculados no ensino superior estadual e que possuem baixa renda declarada. O
Programa Estadual de Assistência Estudantil (PEAE) oferta bolsas de auxílio de
despesas, evitando a evasão dos estudantes e incentivando a educação. A Tabela 54
apresenta os níveis de cooperação entre as Instituições de Ensino, à luz dos
participantes.
Tabela 54 – Cooperação entre instituições locais de ensino.
Entrevistado

Cargo

Resposta
Geralmente as instituições tendem a interagir em
função de algum evento social ou educacional, o que é
bem raro na cidade. Com a UEMG, que não é privada,
a gente faz muito congresso e seminário, pra gente de
fora, pra favorecer os alunos dos cursos, né.
Entrevistador: Então a forma de cooperação é quando
alguma entidade regional promove alguma coisa, e
junta as instituições?

E08

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Geral
UNIFENAS

Sim. Por exemplo, já teve caso de nós estarmos em um
projeto junto com a Promotoria do Deficiente, que hoje
está trabalhando com saúde do idoso.
Estou trabalhando fazendo um levantamento dentro
das instituições de idosos, então são várias instituições,
mas a proposta veio do Ministério Público. Não veio
nossa, entendeu?!
Então existe pouca coisa, onde que eu sinto falta disso.
Eu acho que isso fortalece. Muitas instituições não
veem dessa forma, temos muita parceria com a UFSJ
e com a UEMG, porque são públicas.
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Entrevistador: Então praticamente não existe um
relacionamento direto entre as entidades?
Seria interessante se existisse uma conversa, falo
muito isso. Eu sou uma pessoa muito prática. Seria
bom pra todo mundo, por exemplo, Pitágoras vai ficar
com psicologia que eu já tenho Farmácia etc, você vai
ser forte nisso, UNA vai ficar com administração etc.,
se já tem esse curso aqui, então vamos tentar fortalecer
esse esforço num lugar, todo mundo sairia bem, mas
não é o caso. Principalmente por questões
administrativas e superiores de cada instituição de
ensino, questões burocráticas entre outras, imagino eu.

E09

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Eu acho que existe sim, mas poderia ser maior, ainda
está engatinhando, A gente tem pequenas parcerias,
às vezes com o CEFET. Eles participam das nossas
atividades, nós participamos das atividades deles, mas
assim, juntar para fazer um movimento ainda não.
Não vejo muitas parcerias entre as entidades, você vê
que são muito mais os professores, os funcionários ali,
que fazem essa parceria do que a instituição em si, é o
pessoal.
Um exemplo simples, a UEMG e o Pitágoras, a gente
tem uma parceria ótima, por exemplo, o curso de
psicologia daqui com o curso de psicologia de lá, entre
os professores. Mas as instituições não nenhum
vínculo, nenhum convênio.
Entrevistador: Então tudo funciona de uma maneira
informal?

E10

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Sim, os professores trocam ideias demais, entre eles,
todos trocam, inclusive entre os funcionários, tudo
informal. É uma troca informal muito grande entre todas
as instituições, e eu vejo isso de forma muito positiva.
Talvez uma formalização levantaria barreias, não sei.
Entrevistador: E você acredita que isto pode ser um
tipo de competição entre eles?

Se é uma competição, não saberia dizer porque é
complicado, por exemplo, as públicas entrarem nessa
ideia da competição né, mas sim pode ser. Talvez nas
privadas, entre elas haja algum tipo de competição,
claro tem que ter, querendo ou não é daquilo que ela
sobrevive. Talvez, mas eu vejo que o município acaba
perdendo, sabe, a região acaba perdendo, poderíamos
ter projetos integrados bem bacanas.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Assim como os entrevistados argumentaram, uma tarefa comum no cluster produtivo
é justamente a participação e a cooperação entre as empresas participantes. Os
benefícios desta relação são diversos, e podem envolver a expansão de mercados e
a intercambialidade de serviços (Wolff, 2014).

A Diretora da UNIFENAS confessa parcerias esporádicas com a UEMG, facilitadas
em visão da instituição parceira não possuir fins lucrativos, e pela oportunidade e se
promoverem congressos e seminários que promovem a interação entre alunos e a
comunidade científica. Da mesma forma, a participante alega manter vínculos iguais
com a unidade da UFSJ campus Dona Lindú. Mas a entrevistada verifica
possibilidades de ganho, para uma possível aproximação das instituições particulares,
mesmo que ainda concorrentes.

A Supervisora Pedagógica do SENAI confirma a cooperação entre as instituições de
ensino da cidade, entretanto pondera que estas poderiam se estreitar. Ela afirma um
bom relacionamento com o CEFET, possivelmente pela compatibilidade de oferta em
cursos profissionalizantes de nível médio, e disse que ocorre um intercâmbio cultural
e social de grande relevância.
Já o Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG aborda um ponto extremamente
relevante, ele comenta que a cooperação e a interação entre as instituições são fortes,
porem de maneira informalizada. Este tipo de relacionamento acontece em forma de
contatos pessoais entre professores e funcionários das redes, diz o participante. Ele
discorre que a interação pode causar situações de competitividade, o que é
absolutamente normal pelo comportamento humano profissional, e que uma possível
formalização destes contatos poderia trazer uma perda qualitativa. A Tabela 55
apresenta a competição no ponto de vista dos participantes, relacionada ao setor de
Ensino Superior local.
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Tabela 55 – A competição entre os empresários no setor local da educação.
Entrevistado

E08

E09

E10

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Resposta

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

É pesada. A competividade é enorme, então eu brinco
com isso, competir entre os peixinhos, pois competir
com os tubarões, é muito difícil, você competir com
grupo igual a KROTON né.
Eu sei que eles são comerciais, eles têm que fazer isso,
né. Mas pra gente é muito difícil, parte de preço baixo,
é uma competitividade bem agressiva.
Eu acho que é cada um para o seu canto mesmo, acho
que existe uma falta de alguém que puxe esse
movimento, igual quando o Pitágoras precisa da gente,
para alguma parceria, e quando a gente precisou do
Pitágoras, onde fomos muito bem atendidos, mesma
coisa acontece com o CEFET.
Tem professores que trabalham aqui, que trabalham na
UNA, então acho que não existe essa competição
acirrada não, pode até ter, mais é uma competição
saudável.
Eu acredito que é acirrada sim, mas até certo ponto.
Todas as instituições tem um tipo de público, falo, as
instituições particulares e as públicas, e temos alunos
suficientes para todas.
Em outra abordagem ainda temos as diferenças entre
cursos ofertados, e especializações, horários de aula,
se tem partes do curso à distância ou o curso inteiro.
Tudo vai também da necessidade do estudante.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A competição e a cooperação são termos comumente utilizados em aglomerados
produtivos e em APL’s. O conjunto de empreendimentos em trabalho coletivo promove
uma cooperação geral, e desta deve surgir a competição entre empresas, mas esta
competição se refere a elementos de fora do APL, e não diferente.

Neste contexto, a Diretora da UNIFENAS informa que a competição é alta. E na sua
visão, os preços baixos para os cursos ofertados pelas redes de grande porte nacional
presentes na cidade, demonstram um grande desafio.

A Supervisora Pedagógica do SENAI admite que a competição existe, mas que se
limita de forma sadia. Ela descreve que apesar de muitos, cada sistema de ensino
disponibiliza características específicas para um grupo de clientes, e que o importante
é manter o movimento de parceria. A participante inclusive afirma que alguns dos
professores de sua rede dão aulas em outras empresas do setor, e que isto não
influencia no seu bom rendimento.
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O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG compartilha do posicionamento da
supervisora pedagógica, afirmando que existem diferentes públicos para cursos de
instituições públicas e privadas, além de modalidades presenciais e à distância, de
eixos científicos diferentes, e afins. A Tabela 56 apresenta a opinião dos participantes
quanto aos desenvolvimentos das IES municipais.
Tabela 56 – O desenvolvimento das redes de ensino superior local.
Entrevistado

E08

E09

E10

Cargo

Diretora
Faculdade
Divinópolis

Resposta

Geral
UNIFENAS

Supervisora Pedagógica
SENAI Divinópolis

Coordenador
Psicologia
UEMG
Divinópolis

Curso
Campus

Eu creio que, quando a UNIFENAS, veio pra
Divinópolis, ela fez uma pesquisa de mercado
priorizando os cursos que não existiam aqui, isso já
favoreceu, né.
A vinda de pessoas que buscavam esses cursos em
outro lugar, e viram pra Divinópolis, você já viu o local
aqui do campus, então, eu acho que houve um
movimento sim pra a ajudar.
Eu acho que são as oportunidades que a cidade traz
mesmo, nós somos cercados por várias cidades ao
redor, que não tem escolas boas, não tem
oportunidades que Divinópolis tem, então as pessoas
viram aqui como cidade grande, e vieram pra cá, em
busca de qualidade de ensino e de vida.
Um dos pontos provavelmente tenha sido aí, talvez a
questão política do município. Lá atrás né, de ver que,
por exemplo, essa questão da confecção, siderurgias
estava caindo, e tem alguma coisa que tá
“aparecendo”, vamos apostar, né.
Vamos trazer a UFSJ, o exemplo, né. Vamos bancar o
CEFET de uma forma melhor, né. Eu acho que isso aí
pode ter sido uma visão política lá atrás, não saberia te
dizer se foi isso, mas eu vejo que com caída aí né, do
polo têxtil, pelo menos que ficou muito famoso a um
pouco tempo atrás, eu acho que a questão da
educação surgiu dessa oportunidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O argumento impresso nesta questão objetiva extrair justamente a informação que,
na opinião dos entrevistados resumiria no notável desenvolvimento local das
instituições de ensino superior. As causas de delineamento dos roteiros de entrevistas
devem corresponder aos objetivos de pesquisa, que deverão se relacionar à
fundamentação da pesquisa científica (Lima, Ramos & Paula, 2019).
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A Diretora da UNIFENAS em primeira instância foca na contribuição da sua instituição
de ensino que, antes mesmo da implementação da UFSJ, trouxe cursos de graduação
e especialização nas áreas de ciências biológicas e da saúde, colaborando para a
vinda de estudantes da região. Já a Supervisora Pedagógica do SENAI aponta para
um posicionamento privilegiado da cidade no centro-oeste mineiro, e pela falta de
demais municípios com outras instituições de ensino de referência, podem acabar
optando por se deslocarem para cá de acordo com a oferta do curso desejado.

O Coordenador do Curso de Psicologia da UEMG afirma que o governo e que os
empresários locais, podem ter visto no desenvolvimento das escolas de ensino
superior uma chance de negócio. Um planejamento pode ter sido articulado, tendo em
vista que o setor da siderurgia e da confecção estavam passando por uma crise. O
participante supõe que até os investimentos relacionados à instalação do CEFET e da
USFJ tenham sido em prol deste movimento, ele relaciona com a queda do setor da
moda que esteve movimentado por tanto tempo na cidade, sua queda pode ser sido
o momento certo para o aporte em outros modelos comerciais e econômicos.

4.5 Discussão dos resultados
Com a intenção de responder ao objetivo a de “identificar as principais características
da cidade de Divinópolis, no que tange o comércio da moda (têxtil/confecção), a
indústria siderúrgica e as instituições de ensino superior”, notou-se que de acordo com
o Grupo 01, a siderúrgica PAINS foi de fato uma das principais empresas no contexto
histórico e econômico da cidade, em conjunto com a da Rede Ferroviária Federal
(RFFSA). Estas foram pioneiras na estruturação e na industrialização do município
em larga escala, assim como identificado na obra de Barreto (1992).

Os participantes relataram a forte movimentação econômica do setor siderúrgico até
a década de 1990, do desenvolvimento do conselho regional para impulsionar o
crescimento das instituições de ensino superior ainda em 1988, e que
concomitantemente nesta época, o setor da moda e da confecção ganhava força,
tendo sido iniciado principalmente pelas familiares dos operadores, após uma primeira
crise do setor siderúrgico de 1970.
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Até neste ponto, uma das principais características notadas foi a simplicidade dos
processos industrializados locais, que demandavam larga mão de obra, em rotinas
operacionais periculosas e insalubres, e que demandavam nenhum, ou baixo
conhecimento técnico da maioria dos funcionários de siderúrgicas locais. Notou-se
pela participação de todos os entrevistados que de maneira uniforme, definiram a
cidade de Divinópolis como um destaque no centro-oeste mineiro nos ramos da moda
e confecção e siderúrgico, como previsto por Azevedo et al. (2019).

Entretanto pôde-se observar que a cidade continuamente contribuiu para o
desenvolvimento de sua microrregião e mesorregião, pois independente da matéria
prima de seus principais setores serem coque, minério e carvão vegetal e mineral, ou
tecidos dos mais variados estilos e texturas, a cidade nunca foi determinada como
autossuficiente, inclusive pois, no período histórico discutido a infraestrutura urbana
ainda estava incompleta.

De acordo com os entrevistados, a cooperação entre os empresários era fraca, e
aparentemente esta bagagem cultural perdurou com o passar das gerações, tendo
em vista que em uma análise contemporânea, industrializada e de médio porte, os
participantes puderam indicar apenas três instituições privadas que estão
aparentemente interligadas em causas sociais. Além desta característica, os
entrevistados do grupo apontam para um comportamento tendencioso ao
individualismo, no qual as empresas pouco interagem com um foco no
desenvolvimento do aglomerado produtivo.

Na abordagem do Grupo 02, as características socioeconômicas motivadoras do
desenvolvimento dinâmico do setor da moda e da confecção apontam para uma
indústria emergente, na ocasião, que era pautada na qualidade dos produtos e em
designs diferenciados. Além deste fator, um posicionamento geográfico atrativo da
cidade, que possui rotas de elevado fluxo para a capital mineira, e rodovias de
escoamento de produtos para estados perimetrais, também tiveram seu grau de
contribuição para a ascendência em vendas e ganho de mercado, mencionando o
início da contextualização.
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Na visão destes entrevistados, o setor da confecção na cidade cresceu em conjunto
com o progresso siderúrgico e foi capaz de ir além na crise enfrentada pelo setor no
final da década de 1970, fato este também delineado pelos estudos de Pedrosa C.
(2005). Logo um outro fator de estimulação do comércio foi o envolvimento da parcela
da população vinculada ao comércio, visualizando a necessidade de se expandir uma
outra rede de negócios locais. Com o avanço do setor, os sindicatos e as associações
buscaram contribuir com a estruturação das organizações, com a qualificação do
pessoal e com a valorização da mão-de-obra.

No mesmo viés dos participantes do Grupo 01, os entrevistados do Grupo 02 afirmam
a escassez do relacionamento cooperativo entre empresários do ramo da confecção,
em prol do desenvolvimento do arranjo produtivo. Comentam da ausência de políticas
públicas de incentivo, e no que cabe aos participantes não sindicais, descrevem a falta
de um punho que suportasse as oscilações com mais perícia em suporte principal aos
micros e pequenos empreendedores da ocasião.

Corroborando com Nogueira (2016), dentre as alterações socioeconômicas citadas no
contexto do ramo têxtil, ainda dissertando sobre a partir do Grupo 02, um avanço
mencionado foi um progresso na interação entre as empresas locais com os sindicatos
(por exemplo o SAOC e SINVESD), e do apoio ofertado por instituições como de
suporte ao empreendedor como o SEBRAE e da qualificação técnica do setor da
costura e moda como o SENAI. Entretanto, os profissionais do setor reconhecem a
necessidade de maior afunilamento entre as relações.

Finalizando a discussão de resultados acerca do objetivo a, para o Grupo 03, os
participantes evidenciam a marca positiva do crescimento contemporâneo das
instituições de ensino na cidade, e em cada seguimento, demonstram as colaborações
em diferentes ângulos sociais. Crescimento este identificado pelo acompanhamento
do panorama do munícipio, através dos dados disponibilizados pelo IBGE (2017).

Tanto na assistência e incentivo a educação de crianças e adolescentes em áreas
carentes até as zonas rurais, da disponibilização de alunos qualificados como força
de trabalho para estágios supervisionados, e em interações com demais instituições
de ensino, como as profissionalizantes de nível técnico, que buscam aproximar os
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estudantes da tecnologia aplicada à indústria e das possíveis experiencias
confrontadas no mercado de trabalho.

Os entrevistados deixam claro que, uma das principais alterações locais com a
presença das instituições de ensino superior é o avanço da inovação do setor local, o
aumento no fluxo de novos negócios do setor de serviços, além da atração de novos
talentos para a cidade, no papel de estudantes que viajam estados para se
matricularem em nossos cursos de graduação e pós-graduação.

Os entrevistados compreendem a relevância da formação do estudante de graduação
com foco na empregabilidade, assim como Caldarelli, Camara & Perdigão (2015), e
notam pontos positivos no estreitamento das relações com a iniciativa privada, com
uma proposta de alavancar parcerias e promover o desenvolvimento do arranjo
produtivo local. Entretanto pontuam simultaneamente sobre a falta do engajamento
do poder público, que poderia ser mais prestativo e participante do desenvolvimento
do setor educacional do município, principalmente tendo em vista que este setor se
tornou um notável propulsor da economia.

Um outro fator descrito pelos participantes e inerente ao Cluster é a competitividade
entre os setores. A característica contemporânea do arranjo produtivo demonstra
obviamente um clima de competitividade entre as instituições particulares da cidade
de Divinópolis. Entretanto, na concepção dos entrevistados, esta competitividade
representa um modelo até a ocasião, saudável para a evolução da qualidade do setor,
e de troca de informações e práticas entre os próprios profissionais do ensino, assim
como demonstra Sevinc (2014).

Entretanto, a não-formalização das parcerias, que de acordo com os entrevistados
ocorrem de maneira esporádica ou sazonal, podem culminar na falta de ganhos
administrativos e contábeis, mas promovem a interação social entre os colaboradores.
Algumas parcerias foram elucidadas pelos entrevistados, o que reforça a ideia de que
as instituições combinam recursos e particularidades em prol da inclusão e do
progresso da educação local, características estas que estão intrinsicamente ligadas
ao Arranjo Produtivo Local, que tem como uma das funções a geração de capital
social.
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Para responder ao objetivo b, de “identificar os fatores que levaram à redução dos
polos siderúrgicos e de moda”, constatou-se que para o Grupo 01, ainda que em
minoria

participativa,

o

avanço

do

sistema

de

ensino

paralelamente

ao

desenvolvimento tecnológico podem contribuir para a alteração de um cenário em que
a competitividade empresarial é restrita e individualista, para uma competitividade
otimizada no arranjo produtivo.

Esta competitividade, também de acordo com Lippi (2018), promove a cooperação
das empresas do aglomerado e contribuem para diversas áreas, como a sinergia de
informações e técnicas, aprimoramento de serviços, e redirecionam uma
competitividade local por clientes em redes individuais, para uma competitividade do
arranjo produtivo perante outras concorrentes regionais.

Todos os participantes da pesquisa, confirmaram a alteração econômica local para o
setor de prestação de serviços, o que engloba o setor de educação, e corrobora com
o contexto da pesquisa aplicada.

No Grupo 02, os posicionamentos foram divididos. Apesar da queda eminente do setor
da moda e da confecção, metade dos entrevistados não acreditam que a cidade de
Divinópolis de fato deixou de exercer uma grande influência no comércio do setor
centro-oeste mineiro. Destacam ainda que a redução de participação no mercado local
foi referente à ausência de políticas de apoio, inclusive de redução tributária, e a falta
de um sindicato de influência.

A outra metade dos participantes consideram que economicamente e socialmente a
cidade não mais se enquadra como polo da moda ou da confecção, corroborando com
o delineamento da pesquisa e com a estruturação do objetivo aqui esclarecido. Os
mesmos entrevistados acreditam em uma recuperação do setor, mas descrevem que
a colaboração da gestão pública é fundamental, assim como da integração entre
sindicatos e empresários, de forma a reagrupar o setor e agir com planejamento a
médio e longo prazo.
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No Grupo 03, de maneira predominante os entrevistados reconhecem o conceito de
APL, entretanto não visualizam o planejamento deste desenvolvimento do setor e nem
visualizam a interação entre as instituições da maneira teórica que o arranjo produtivo
funciona, e nem das questões relativas às colaborações da prefeitura ou por parte do
estado.

Os entrevistados acreditam que a estruturação gradativa da cidade, perante o avanço
da presença das instituições de ensino foram paulatinamente alterando o contexto
sociocultural, assim como descrito nos estudos de Almeida (2011), com exceção das
instituições públicas como o CEFET e a UFSJ, que devem ter sido pauta de reuniões
em diferentes níveis do setor público, e desta forma realmente serem instaladas com
um maior controle de suas influências e colaborações no contexto municipal.

Um impacto relacionado ao desenvolvimento do sistema de ensino, muito bem citado
por um participante do terceiro e último grupo, é a probabilidade de um colapso no
setor imobiliário. Tendo em vista que bairros como o São José e Manoel Valinhas,
responsáveis por comportar grande parte dos estudantes que residem na cidade,
possuem um número considerável de casas, apartamentos, flats alugados e, numa
possível recessão do setor de ensino, culminaria em uma possível crise nesta
instância.
Com a intenção de responder o objetivo c, de “Identificar de que forma se deu a
expansão do sistema de ensino superior em Divinópolis-MG”, notou-se que os
entrevistados dissertaram sobre uma alteração do contexto local, em que os
habitantes que tinham interesse em estudar, se deslocavam para outras cidades,
inclusive para a capital mineira (Belo Horizonte).

Porém, contemporaneamente a cidade é alvo de estudantes da região e até de fora
do estado, que veem a oportunidade de estudar e trabalhar para melhores condições
de vida, e que ainda possuem a oportunidade de estudar gratuitamente em instituições
de ensino de qualidade, reconhecidas estadual e nacionalmente, como diz Mello
(2015).
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Os entrevistados elucidam que regionalmente, não existem outras cidades com a
estruturação e com a diversidade de instituições de ensino de qualidade como na
cidade de Divinópolis, isso provoca naturalmente uma migração de estudantes, que
estão à procura de melhores condições de vida, de maior competitividade no mercado
de trabalho, de especializações em suas áreas do conhecimento, e afins.

Um outro fator descrito, foi a existência das instituições públicas na cidade com foco
em matrículas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), responsável por
intermediar processos seletivos entre estudantes que participaram do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), e instituições públicas nacionalmente. Este processo auxilia
na vinda de estudantes inclusive interestaduais, que optam por este nicho do sistema
de ensino superior.

Para os entrevistados, a cidade pode claramente ser considerada como um polo
universitário, e um fator de contribuição e de atração de estudantes é justamente a
diversidade de cursos ofertados nas modalidades de graduação e pós-graduação,
assim como evidenciado por Albulescua & Albulescua (2014). Isto é uma
consequência natural do aglomerado produtivo, onde a diversificação de prestadores
de serviço converge numa proporcional diversificação de suas áreas de
especialização.
Para responder o objetivo d, de “identificar os fatores colaborativos que influenciaram
a cidade de Divinópolis a se tornar um polo universitário”, o Grupo 01 de maneira geral
foi bem enfático em descrever que um ganho notável é o aumento de capital social
local. As instituições de ensino promovem de maneira geral a educação, movimentam
a economia, auxiliam na redução da polarização e de intolerâncias.

Paralelamente ao discurso de Diana (2015), nota-se que a educação auxilia na
redução da criminalidade, no desenvolvimento social e cultural, na redução da
disseminação de doenças infecto contagiosas, na redução da taxa de natalidade de
filhos não planejados, no aumento do índice de empreendimentos e de inovações
tecnológicas.
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A especialização dos trabalhadores e dos professores locais, realizada por meio das
oportunidades dos programas de desconto e acesso à pós-graduação, ou ainda por
meio dos critérios de seleção das instituições públicas elevam a competência do
mercado, e contribuem para melhorias adentro da educação básica e regular.

A contribuição das instituições de ensino superior para as redes de escolas municipais
ou estaduais de maneira geral, contribuem para o desenvolvimento de projetos que
incentivem a alfabetização, a promoção à saúde, à pratica de esportes, o engajamento
dos alunos perante a visualização profissional e do mercado de trabalho. Além de
também estimular a interação dos professores, os projetos de parceria entre
instituições de ensino superior e escolas podem contribuir diretamente para a
orientação, motivação e qualificação dos servidores públicos, com destaque para os
docentes, de forma consonante ao elucidado por Trippl, Sinozic & Smith (2014).

Para o Grupo 02, um reflexo positivo do avanço do setor do ensino superior é a
qualificação dos profissionais que entram ou que já se encontram no mercado de
trabalho. O comércio contemporâneo necessita de profissionais com visão de
mercado, com conhecimentos administrativos, de marketing, sociais, precisam
conhecer as tecnologias emergentes e as oportunidades encontradas em redes
sociais, na criação de leads (termo estrangeiro utilizado por profissionais do marketing
que evidencia o potencial consumidor de um produto ou serviço), na valorização da
marca, entre demais.

Para Pacheco & Machado (2015), profissionais qualificados executam rotinas com
eficiência e verificam oportunidades de melhoria e de redução de custos,
automaticamente em conjunto com a própria modernização dos sistemas produtivos,
os entrevistados observam como um ponto positivo a mecanização da produção têxtil,
o que promove a qualidade no produto final e agilidade no manuseio de matérias
primas e no desenvolvimento de modelos conceituais que trabalham as tendências da
moda. Fazendo com que o setor ganhe força e excelência.

Na abordagem do Grupo 03, os integrantes reforçam a movimentação do comércio e
do setor de serviços como um ponto positivo perante a presença do fluxo de
estudantes de ensino superior. O setor de serviços como já mencionado abrange uma
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área vasta de empreendimentos do setor terciário, e que além da educação, envolvem
atividades de transporte individual ou coletivo, do comércio geral como da presença
de farmácias, supermercados, restaurantes, setor imobiliário, roupas e vestuário geral
(como produtos de mesa e banho) e assim sucessivamente. O que pode ser notado
nos dados fornecidos pelo IBGE (2019), que demonstram a evolução ascendente do
setor de serviços na cidade de Divinópolis por meio de sua participação no PIB dos
últimos 10 anos.

Além disto, os entrevistados ressaltam que as suas próprias instituições promovem a
melhoria na qualidade do ensino municipal, agindo diretamente, e não somente na
contribuição de seus alunos graduados. Dentre as atividades por eles mencionadas
sem encontram projetos para atuação em escolhas de ensino básico e fundamental
na promoção da alfabetização e leitura, feiras e eventos que estimulam a interação
dos alunos do ensino médio com o mercado de trabalho (evidenciando o perfil do
trabalhador contemporâneo), disponibilizam estudantes qualificados e preparados
para estágios supervisionados, e trabalham internamente nos campus para o
desenvolvimento de pesquisas de extensão.
No intuito de responder o objetivo e, de “identificar os impactos da mudança de
vocação na cidade”, ambos os grupos, totalizando os dez entrevistados realizaram
apontamentos perante a falta de incentivos públicos e leis que estimulassem o
comércio e a indústria, com abatimento de impostos e cargas tributárias, com
flexibilização de processos morosos e burocráticos, e que apresentassem maiores
possibilidades de negociação perante contratos trabalhistas, o que poderia contribuir
para a redução da informalidade e geração de mais empregos diretos ou indiretos.

Um outro ponto comumente abordado foi a falta de estruturação dos sindicatos
vinculados aos setores da moda e confecção assim como da indústria siderúrgica. Os
sindicatos além de promover melhores condições de trabalho e garantir o
cumprimento da legislação trabalhista, também possuem participação na integração
de empresas, na criação de programas e eventos que contribuam para a qualidade
dos arranjos produtivos, e assim consequentemente colaborem com a economia local.
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Ainda no posicionamento unanime entre entrevistados, deve-se citar a falta de
preparo, ou de capacitação dos administradores e gestores, obviamente nenhum dado
aqui citado ou supracitado se refere a uma generalização dos fatos. Entretanto a falta
de planejamento, a busca da satisfação do ego pelo status social, a acumulação de
bens, a falta de colaboração e de envolvimento das iniciativas privadas foram
pontuadas homogeneamente, assim como se descreve nos estudos de Maia & Vieira
(2014).

No Grupo 01, os entrevistados fizeram também referências às crises sofridas pelo
setor siderúrgico, tanto no contexto nacional como internacional, como sendo
contribuintes para o baixo desempenho do setor em determinadas épocas de análise,
influenciando consecutivamente no atual cenário, com destaque para o final da
década de 1970, de 1990, 2008 e 2014, como citado por Azevedo et al (2019).

O Grupo 02 também aborda uma crise externa sofrida pelo ramo da moda e da
confecção motivada pela chegada de produtos têxteis vindos da China (durante o
início do século 21) nos Portos de São Paulo e do Rio de Janeiro, por parte da rota
comercial e por gestões governamentais mais efetivas, a cidade de Goiânia em GO
também se destacou como polo da confecção, com seu PIB triplicado entre os anos
de 2000 e 2010. Todos estes fatores fizeram com que a cidade perdesse
competitividade e consequentemente mercado.

Na abordagem deste grupo, problemas também foram encontrados no auge de
movimentação do polo da moda, onde empresários optaram por acelerar as indústrias
têxteis para escoar produtos com mais fluidez, automaticamente perdendo a
qualidade do acabamento e do design das peças, ou ainda comprando produtos de
outros polos de venda para completar suas demandas logísticas, o que culminou na
perca de credibilidade de certas lojas e centros comerciais municipais. Problemas
também foram descritos nas crises, onde comerciantes reduziam preços abaixo das
demais empresas do aglomerado local, e deixaram de separar os atendimentos dos
atacados e varejos, também perdendo no relacionamento com o cliente.

De maneira geral, para o Grupo 03, identificou-se que os motivos da cidade de
Divinópolis-MG ter se tornado um polo educacional superior foi a sua boa localização
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geográfica, a falta de estruturas semelhantes em um olha regional, e a colaboração
das escolas públicas federais e estadual.
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5 Considerações Finais

O objetivo geral desta dissertação foi analisar quais os principais fatores responsáveis
pela alteração do aspecto socioeconômico da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais,
que levaram a cidade a se transformar no maior polo universitário da região centrooeste mineira. Logo pôde-se identificar que as crises responsáveis pela perda de
potência dos setores da siderurgia e da confecção, estão interligadas tanto com
fatores externos ao município, quanto internos.

Interligaram-se nos contextos bibliográficos e nos depoimentos dos participantes
durante o estudo do discurso, fatores comuns para problemas locais, como a falta de
participação e suporte do poder público. Esta falta de alinhamento se posiciona
controversamente, tendo em vista que o suporte do poder público à indústria e
comércio aumentam a oferta de empregos, movimentam a economia local e a
arrecadação de impostos. Automaticamente reduzem-se as taxas de violência urbana,
e a arrecadação pode ser convertida em inúmeros setores e subsetores de
infraestrutura pública.

A falta de colaboração entre empresas foi igualmente revisada na bibliografia
constituinte deste estudo, e reforçada nas informações coletadas em pesquisa
qualitativa. Os Arranjos Produtivos Locais (APL’s) utilizados como contraste
comparativo, orientam à interação das empresas do aglomerado, da prática de
sinergias, troca de informações, planejamentos corporativos, geração de mão de obra
especializada e capital social. Variáveis estas que, definitivamente não foram rotinas
dos empreendimentos dos setores da moda e da siderurgia local, em seus períodos
de ascensão.

A falta ou a deficiência no trabalho das organizações sindicais também é um fator
observado na revisão de literatura como um comprometedor do desempenho do APL
ou Cluster, sendo argumento utilizado em larga escala pelos entrevistados. Os
sindicatos além de suas funções basilares que envolvem as relações trabalhistas,
possuem papel fundamental na coordenação do arranjo, inclusive na promoção de
reuniões e planejamentos organizacionais. Logo, conclui-se que um outro fator
colaborativo para a alteração do aspecto socioeconômico da cidade, foi a ausência de
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uma gestão firme e assistiva por parte dos sindicatos locais, em ambos os setores
(siderúrgico e têxtil).

Não somente a falta de colaboração entre empresários, mas também a falta de
preparo técnico e administrativo dos empresários dos setores a liderarem seus
negócios de maneira individual, também foi um fator muito discutido pelos
entrevistados. O que pode estar relacionado com a falta de preparo por falta de
formação compatível com a área de atuação, ou ainda em carreiras de sucessão
familiares que não obtiveram olhares atentos à estruturação de seus progenitores. A
falta de educação financeira, ou de uma formação superior orientada, podem também
ter contribuído para uma gestão de curto prazo e com baixos índices de estratégia
aplicados.

Conclui-se que a alteração para polo da educação e do ensino superior, ocorrida na
cidade, teve como influenciadores aspectos históricos e também culturais. Crises
externas à cidade e ao estado promoveram o enfraquecimento dos setores de grande
movimentação econômica local, dando espaço para a evolução do setor de serviços,
tendo em vista que a cidade de Divinópolis foi formada e desenvolvida com fortes
traços industriais.

O setor de serviços com foco na educação superior, trouxe muitos benefícios à cidade,
como o desenvolvimento de parcerias com as redes regulares de ensino, o aumento
populacional com qualidade social e a prestação de serviços especializados. O
desenvolvimento do setor da construção civil também foi notado em bairros
específicos da cidade, com edificações desenvolvidas para comportar os estudantes
que se deslocavam para simultaneamente residir e se formar, entre diversos outros
pontos analisados ao decorrer desta dissertação.

Na visão de futuro, o cenário parece ser favorável ao setor de ensino e de serviços,
considerando o avanço tecnológico e uma retomada no setor industrial, vista ainda
timidamente desde o ano de 2017. Consequentemente ocorre a demanda por
profissionais

dinâmicos,

com

conhecimentos

técnicos

estruturados,

com

características de liderança e de trabalho em equipe, e preocupados com fatores
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sociais e ambientais, tendo em vista a pauta contemporânea enfática da
sustentabilidade.

Compreende-se como limitação do estudo a amostra de entrevistados participantes,
mesmo que em pontos da análise e discussão dos resultados tenha sido possível
observar uma saturação teórica de opiniões. Vale reiterar que o número de
entrevistados não foi superior pela falta de flexibilidade alegada pelos empresários,
ou pela justificativa da ausência de tempo comumente descrita pela velocidade dos
acontecimentos e eventos contemporâneos. Contudo, nota-se na dissertação uma
boa margem de delineamento e congruência entre os estudos do estado da arte e dos
resultados da pesquisa semiestruturada, fornecendo embasamento e confiabilidade
ao trabalho.

5.1 Considerações Gerenciais

Nesta etapa do estudo, serão consideradas possibilidades capazes de mitigar ou
anular os problemas citados que de alguma forma (em intensidade/módulo
desconhecido), contribuíram para a alteração do polo siderúrgico e da moda, para a
caracterização da cidade de Divinópolis-MG como polo regional do ensino superior,
assim como demais definições convenientes.

Os problemas aqui discutidos são: falta de incentivo e de colaboração da gestão
pública municipal; falta de suporte e acompanhamento sindical; ausência de
colaboração/comunicação entre empresários do setor, e inexistência de estrutura
similar a um APL; carência de capacidade técnica e/ou administrativa por parte dos
gestores; privação de planejamento para lidar com variações comerciais e
econômicas regionais e/ou estaduais.

No que se relaciona a falta de incentivo e colaboração da gestão pública do município,
nota-se como oportunidade a utilização de um Plano Diretor Participativo. Verificouse que na revisão bibliográfica, o modelo de gestão é responsável por direcionar o
crescimento local, considerando as variáveis urbanas e promovendo a interação da
iniciativa privada e da população, sem detrimento aos departamentos sindicais. O que
então promoveria uma maior interação das partes interessadas, e organizaria o
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arranjo no sentido do ganho de produtividade e desenvolvimento. As limitações
esbarram na dificuldade da coordenação e da própria manutenção por parte do setor
público, assim como do interesse dos empresários e habitantes para tal.

Da falta de suporte e acompanhamento sindical, orienta-se uma gestão mais inclinada
ao cotidiano da indústria em uma macrovisão aplicada. Este posicionamento auxiliaria
na quebra de paradigmas relacionados aos inconvenientes legais, impregnados
erroneamente no conceito do empresariado (vislumbrados pela pesquisa qualitativa).
Além da promoção de eventos que aproximem os sindicatos dos trabalhadores, e
colaborem para uma melhor compreensão perante estes do seu papel e relevância.
As limitações estariam focadas principalmente na flexibilidade de relacionamento
entre os representantes sindicais, e o corpo administrativo manufatureiro.

Das barreiras limitadoras entre o contato de empresários do setor, e demais
empreendimentos correlacionados, como o setor da educação e ensino superior, a
intervenção de órgãos como a FIEMG, o SEBRAE, e demais, se faria importante.
Encontros, seminários, treinamentos e parcerias auxiliariam no contato entre as partes
e na conscientização de probabilidades de ganho mútuo, considerando que termos
técnicos como APL e Clusters são aparentemente desconhecidos, e logo, ignorados.
As limitações se encontrariam nos momentos de discussão e análise de possíveis
parcerias, elucidando a necessidade de serem trabalhadas relações comerciais,
gestoras, logísticas e outras diversas, por meio de reuniões agendadas e
preferencialmente orientadas.

O item anterior se entrelaça com a carência de capacidade técnica e/ou administrativa
dos líderes e executivos, entretanto, abre a esquadria da possibilidade de maior
participação das Instituições de Ensino Superior (IES’s). Estas constantemente
citadas para o desenvolvimento do capital social, e da especialização da prestação de
serviços, imprimindo qualidade no APL. As limitações podem ser citadas como a
possível falta de estrutura das próprias IES’s em comportar e gerenciar o fluxo de
cursos/treinamentos, e da falta de interesse por ignorância ou escassez de orçamento
disponível a ser investido pelo setor industrial.
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Como possível ferramenta de preparo para lidar com situações desfavoráveis e
oscilações econômicas/de mercado, neste estudo, foi citado o Planejamento
Estratégico (PE) aplicado ao APL, assim com suas vantagens. O PE auxilia como
modelo de gestão, para que os empreendimentos possam lidar com variáveis internas
e externas, aqui exemplificadas com o auxílio da matriz SWOT. É necessário enfatizar
que o uso do modelo não extingue crises e nem baixas de mercado, mas orienta
esforços e posiciona recursos, minimizando os impactos financeiros provenientes,
podendo utilizar esta situação como possível limitação do condicionamento.

Das considerações para trabalhos futuros, pode-se considerar uma análise crítica da
contribuição dos sistemas de educação superior, em um reflexo administrativo e
contábil das empresas de pequeno e médio porte da cidade de Divinópolis-MG. Neste
desdobramento de estudo, o pesquisador buscaria ainda detalhar as possíveis
alterações (melhorias) nos balanços contábeis que implicassem na lucratividade da
mão de obra qualificada e especializada, em comparação com datas anteriores à
2010, sendo considerado um ano decisivo para a formação do polo universitário.

167

Referências

Abelém, A. G. (2018). Urbanização e remoção: por que e para quem? 2 ed. Belém:
NAEA.
Abonyi, U. K. (2016). Universities’ Role in Regional Development: A Case Study of
University for Development Studies, Ghana. Journal of Education and
Practice, v.7, n.26, 11-20.
Abreu, G. K. M. (2017). Planejamento urbano e atividades econômicas: balanço das
experiências na cidade de São Paulo. (Dissertação de Mestrado em
Planejamento Urbano. Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil).
Aço Brasil (2019). A Siderurgia em Números: Construindo um futuro sustentável. Rio
de Janeiro: Reprodução por membros afiliados. Fonte:
https://institutoacobrasil.net.br/site/wpcontent/uploads/2019/08/AcoBrasil_Mini_anuario_2019.pdf
Albulescua, I. & Albulescua, M. (2014). The University in the community. The
university’s contribution to local and regional development by providing
educational services for adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences
n.142, 5-11.
Almeida, G. V. A. (2011). Impactos das Instituições de Ensino Superior no
Desenvolvimento Regional do município de Cachoeiro de Itapemirim.
(Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Econômico. Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, PA, Brasil).
Alpaydın, U. A. R., Atta-Owusu K. & Moghadam-Saman, S. (2018). The Role of
Universities in Innovation and Regional Development. 12th Regional
Innovation Policies Conference. Fonte:
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/22439053
Alves, R. A. (2017). Um Estudo de Transformações Educacionais e Sociais em
contextos Amazônicos sob a égide da Universidade Aberta do Brasil: Breves
e São Sebastião da Boa Vista – um mundo não tão a parte. (Tese de
Doutorado em Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil).
Amorim, M. A., Moreira, M. V. C. & Ipiranga, A. S. R. (2004). A construção de uma
metodologia de atuação nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) no estado do
Ceará: um enfoque na formação e fortalecimento do capital social e da
governança. Revista Internacional de Desenvolvimento Local. v.6, n.9, 25-34.
Azevedo, F. L. M. de., et al. (2019). História de Divinópolis: Educação Patrimonial.
Vol. 1. Divinópolis: Prefeitura Municipal. Fonte:
https://www.divinopolis.mg.gov.br/arquivos/cartilhaeducacaopatrimonial_0501
3102.pdf
Barbosa, T. N. (2018). Desenvolvimento local: uma análise crítica dos paradigmas e
dos impasses. (Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil).
Barreto, L. (1992). Memorial de Divinópolis: História do Município. Divinópolis:
Publicação pela Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Barros, A. A. de. & Castro, G. H. S. de. (2013). Gestão social e gestão pública no
desenvolvimento local. Cadernos do Desenvolvimento, v. 8, n. 12, 147-162.
Barros, M. V., et al. (2019). Uma revisão de planejamento estratégico baseado na
perspectiva do ciclo de vida. Revista Latino-Americana em Aval. do Ciclo de
Vida, v.3, 1-14. Fonte: http://revista.ibict.br/lalca/article/view/4364/e34364

168

Bellingieri, J. C. (2017). Teorias do Desenvolvimento Regional e Local: Uma revisão
bibliográfica. Revista de Desenvolvimento Econômico, v., n.37, 6-34.
Benevides, G. (2013). Polos de Desenvolvimento e a Constituição do Ambiente
Inovador: Uma análise sobre a região de Sorocaba. (Tese de Doutorado em
Administração. Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano
do Sul, SP, Brasil).
Bernardes, C. (2006). Plano Diretor Estratégico, Lei de Zoneamento e a Atividade
Imobiliária em São Paulo. 1 ed. São Paulo: O Nome da Rosa.
Bessa, R. (2016). Os Processos Produtivos no Setor Confeccionista de Vestuário de
Divinópolis: Cenário de Crise, Produtos Falsificados e Modismo. XII Colóquio
de Moda – IX Edição Internacional: III Congresso de Iniciação Científica em
Design e Moda, [s.], 1-11. Fonte:
http://www.coloquiomoda.com.br/coloquio2017/anais/anais/edicoes/12Coloquio-de-Moda_2016/COMUNICACAO-ORAL/CO-03-Cultura/CO-03Processos-produtivos-do-polo-confeccionista-de-vestuario-de-Divinopolis.pdf
Bonduki, N. (2017). Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura moderna, Lei
do Inquilinato e difusão da casa própria. 7 ed. São Paulo: Estação Liberdade.
Bonho, F. T., Moraes, R. T. R. & Jung, C. F. (2018). Universidades como Polo de
Desenvolvimento Regional – Revisão da Literatura. Periódico das Faculdades
Integradas de Taquara – FACCAT, [s.n], 1-20. Fonte:
https://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/Universidades%20como%20Pol
o%20de%20Desenvolvimento%20Regional.pdf
Bonini, L. M. de M., Sartorello, R. & Scabbia, R. J. de. A. (2017). Dinâmicas Sociais e
Desenvolvimento Local. São Paulo: CRV.
Brasil (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal Coordenação de Edições Técnicas. Fonte:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC9
1_2016.pdf
Brasil (2001). Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
Brasil (2018). A Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Brasília: Governo Federal. Fonte:
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao_universal_dos_direit
os_do_homem.pdf.
Brito, V. G. (2017). Gestão de Cidades: planejamento urbano sustentável e o papel
da municipalidade na gestão dos resíduos sólidos. VIII Jornada Internacional
de Políticas Públicas pela UFMA, [s.n], 1-11. Fonte:
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/eixo11/gestaodascidades
planejamentourbanosustentaveleopapeldamunicipalidadenagestaodosresidu.p
df
Brito, F. & Horta, C. J. G. (2002). Minas Gerais: Crescimento demográfico,
migrações e distribuiição espacial da população. X Seminário sobre a
Economia Mineira, [s.n], 1-19. Fonte:
https://core.ac.uk/download/pdf/6519802.pdf
Brito, F., Horta, C. J. G. & Amaral E. F. L. (2001). A urbanização recente no Brasil e
as aglomerações metropolitanas. Open Science Framework Preprints, [s.n], 113.

169

Brunner, J. J., et al. (2012). Higher Education in Regional and City Development:
Antioquia, Colombia. Paris: OECD publications. Fonte:
http://www.oecd.org/education/Antioquia.pdf
Buarque, S. C. (2008). Construindo o desenvolvimento local sustentável. 4 ed. Rio
de Janeiro: Garamond.
Caldarelli, C. E., Camara, M. R. G. & Perdigão C. (2015). Instituições de Ensino
Superior e Desenvolvimento Econômico: O caso das universidades estaduais
paranaenses. Revista Planejamento e Políticas Públicas, n.44, 85-112.
Carlos, A. F. A. & Carreras, C. (2005). Urbanização e mundialização: estudos sobre
a metrópole. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Contexto.
Catão, L. P., Pires, J. R. F. & Corgozinho, B. de S. (2015). Divinópolis História e
Memória. Vol. 1. Belo Horizonte: Crisálida.
Chiavenato, I. (2018). Administração geral e pública: provas e concursos. 5 ed. São
Paulo: Editora Manole.
Chrispino, A. (2016). Introdução ao Estudo das Políticas Públicas: uma Visão
Interdisciplinar e Contextualizada. 1 ed. São Paulo: Editora FGV.
Costa, F. L., Costa, R. P. & Santos, M. R. (2013). Arranjos produtivos locais:
conceito e identificação. VI Semana de Ciência e Tecnologia IFMG: Jornada
Científica, [s.n], 1-5. Fonte:
https://www.bambui.ifmg.edu.br/jornada_cientifica/2013/resumos/administraca
o/1.pdf
Costin. C. (2010). Administração pública. São Paulo: Atlas.
Cunha, M. dos A. B. (2013). Inovação no setor da confecção do vestuário: uma
análise das características das indústrias de Divinópolis – MG. (Dissertação
de Mestrado em Administração. Centro Universitário UNA, Belo Horizonte,
MG, Brasil.
CURDS. (2011). Centre for Urban and Regional Development Studies. Newcastle:
European Union – Regional Policy. Fonte:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities20
11/universities2011_en.pdf
Cymbalista, R. (2007). Planos Diretores Municipais. São Paulo: Annablume.
Diana, J. B. (2015). O Desenvolvimento Socioeconômico no Entorno dos polos de
Apoio Presencial. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e à Distância,
[s.n], 1-10. Fonte:
http://www.abed.org.br/congresso2015/anais/pdf/BD_243.pdf
Dias, L. da S. (2016). O Papel da Universidade no Desenvolvimento de Tecnologias
Sociais: um estudo de caso na UFPE. (Dissertação de Mestrado Profissional
em Administração. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil).
Dias, R. & Matos, F. (2012). Políticas Públicas: Princípios, Propósitos E Processos. 1
ed. São Paulo: Atlas.
ENAPE (2018). Escola Nacional de Administração Pública: Políticas Públicas e
Governo Local. Módulo 3. Brasília: Diretoria de Educação Continuada. Fonte:
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3841/1/PPGL_M%c3%b3dulo%203
%20-%20Desenvolvimento%20Local%20e%20Sustentabilidade.pdf
Ferlin, E. P. & Rezende, D. A. (2019). Big data aplicado à cidade digital estratégica:
estudo sobre o volume de dados das aplicações smart city. Revista Gestão &
Tecnologia, Pedro Leopoldo, v. 19, n. 2, p.175-194.
Ferreira, L. L. C. & et al. (2017). Incentivo governamental para Arranjos Produtivos
Locais de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do SUS. Revista Fitos,
[s.n], 1-126. Fonte: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/21131

170

Ferreira, M. F. G. (2006). A Formação de um Cluster: Uma perspectiva para o polo
confeccionista de Divinópolis-MG. (Dissertação de Mestrado Profissional em
Administração. Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil).
Ferreira, M. das G., Fiel Filho, A. & Kanaane, R. (2010). Gestão Pública:
Planejamento, Processos, Sistemas De Informação E Pessoas. 1 ed. São
Paulo: Atlas.
FIEMG (2016). Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Biblioteca de
Arquivos, companhia Pains 1954. Fonte:
http://www.fiemg.org.br/admin/BibliotecaDeArquivos/Image.aspx?ImgId=3464
9&TabId=13275&portalid=59&mid=30847
Freitas, J. C. de. & Silva, W. S. (2012). Desenvolvimento Local por uma Perspectiva
Sistêmica: Avaliação Macro ambiental de um município do sul de Minas
Gerais. VIII Congresso Brasileiro de Sistemas: Revista Gestão &
Conhecimento, Edição Especial [s.n], 198-209.
From, J. & Olofsson, A. (2016). From University to Regionality? Knowledge Economy
and Regional Development – The Case of Sweden. eJournal of Education
Policy, [s.n], 1-13. Fonte: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158094.pdf
FUNEDI (2014). Revista comemorativa FUNEDI 50 anos. Jornal da FUNEDI/UEMG,
v.12, n.59, 1-8.
Ganzert, C. C. (2010). Desenvolvimento Sistêmico de Polos Regionais de
Tecnologia da Informação: Análise comparativa entre modelos clusters
nacionais e internacionais sob a perspectiva da teoria dos sistemas.
(Dissertação de Mestrado em Administração de Organizações. Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil).
Gil, A. C. (2019). Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 7 ed. São Paulo: Atlas.
Gomes, M. T. M., et al. (2007). Diagnóstico da Industria Siderúrgica em Minas
Gerais. Revista CERNE da UFLA, v.13, 60-66.
Grassi, K. (2016). Plano Diretor e Audiência Pública. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris.
Hamm, R. & Kopper, J. (2015). Higher Education Institutions and Regional
Development. Louvain-la-Neuve: ERSA international Workshop. Fonte:
http://publicatio.bibl.uszeged.hu/7116/7/Fourth_Generatio_Universities_and_Regional_Developmen
t.pdf
Hansen, D. L., Teixeira, O. A. & Santana, J. R. (2010). Estratégias de
Desenvolvimento Regional: conceitos e experiências. São Cristóvão: Editora
UFS.
Hass, M. (2010). Planos Diretores E Os Limites De Uma Gestao Urbana
Democratica. São Paulo: Argos.
IBGE (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama da População
do Município de Divinópolis-MG. Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/panorama
IBGE (2017). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cadastro Central de
Empresas do Município de Divinópolis-MG. Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/pesquisa/19/29763?tipo=ranki
ng
Lara, J. D. (1994). Divinópolis com Amor e Humor. 2 ed. Divinópolis: Sidil.
Lima, D. V. de. (2018). Orçamento, Contabilidade e Gestão no Setor Público. 1 ed.
São Paulo: Atlas.

171

Lima, V. M. R., Ramos, M. G. & Paula, M. C. (2019). Métodos de análise em
pesquisa qualitativa; Releituras atuais. 1 ed. Porto Alegre: ediPUCRS.
Lippi, V., et al. (2018). Instituições de ensino superior e o desenvolvimento regional.
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara. Fonte:
https://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/altosestudos/pdf/instituicoes_ensino_superior_desenvol
vimento%20-1.pdf
Lorber, L. (2017). Universities, Knowledge Networks and Local Environment for
Inovation-based Regional Development: Case study of the University of
Maribor. Geographical Journal, 69 (4), 361-383.
Macedo, P. O. (2014). Plano diretor e gestão urbana. 3 ed. Brasília: CAPES – UAB.
Maia, P. H. M. M., & Vieira, N. M. (2014). Análise Espacial da Indústria Siderúrgica
Mineira: sua importância em um contexto regional. Cedeplar – UFMG [s.n], 124. Fonte: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina2014/analise-espacial-da-industria-siderurgica-mineira.pdf
Maillat, D. (2002). Globalização, meio inovador e sistemas territoriais de produção.
Revista Internacional de Desenvolvimento Local. v.3, n.4, 9-16.
Mantovani, E., et al. (2019). O Direito à cidade e à participação social no processo
de revisão do plano diretor de Santa Cruz do Sul – RS. IX Seminário
Internacional sobre Desenvolvimento Regional, [s.n], 1-19. Fonte:
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/18890/119261
2629
Marconi, M. de A. & Lakatos, E. M. (2010). Fundamentos da metodologia científica.
7. ed. São Paulo: Atlas.
Marques, Y. L., et al. (2012). Centenário de Divinópolis 1912 – 2012. Belo Horizonte:
Ronda Editora.
Marshall, A. (1996). Princípios de economia. São Paulo: Nova Cultural (Coleção Os
Economistas).
Martins, S. R. O. (2002). Desenvolvimento Local: questões conceituais e
metodológicas. Revista Internacional de Desenvolvimento Local. v.3, n.5, 5159.
Maximiniano, A. C. A. & Nohara, I. P. (2017). Gestão Pública: Abordagem Integrada
da Administração e do Direito Administrativo. 1 ed. São Paulo: Atlas.
MEC (2014). A Secretaria de Educação Superior (SESu): A democratização e
expansão da educação superior no país 2003 – 2014. Fonte:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alia
s=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
MEC (2019). Ministério da Educação. Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de
Educação Superior Cadastro e-MEC do Município de Divinópolis-MG. Fonte:
http://emec.mec.gov.br/
Mello, N. C. de S. (2015). Divinópolis: uma cidade média na região Perimetropolitana
de Belo Horizonte - MG. (Tese de Doutorado em Geografia. Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil).
Menezes, R. & Struchel, A. C. de. O. (2019). Gestão Ambiental Para Cidades
Sustentáveis. 1 ed. São Paulo: Editora Oficina de Textos.
Moraes, E. A. S. (2014). O Impacto da Instituição de Ensino Superior no
Desenvolvimento Local e Regional: Estudo de caso da Universidade Federal
de Pelotas. (Tese de Doutorado em Planejamento Urbano e Regional.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil).

172

MTE (2019). Ministério do Trabalho e Emprego. CAGED - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados do Estado de MG.Fonte:
http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default
Nogueira, M. de L. C. (2016). Sustentabilidade e a Questão Urbana Ambiental: o
setor confeccionista de Divinópolis. (Tese de Doutorado em Ciências Sociais.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil).
Nogueira, M. de L. C. & Diniz, L. S. (2013). Desenvolvimento Sustentável e a
questão urbano-ambiental da Indústria da Confecção em Divinópolis-MG. II
Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades, [s.n], 118. Fonte: http://www.aninter.com.br/ANAIS%20II%20Coninter/artigos/662.pdf
NUPEV. (2013). Núcleo de Pesquisas do Vestuário: Monitoramento socioeconômico
do setor do vestuário no município de Divinópolis. Divinópolis: CEFET-MG.
NUPEV. (2020). Núcleo de Pesquisas do Vestuário: Monitoramento socioeconômico
do setor do vestuário no município de Divinópolis. Divinópolis: CEFET-MG.
Oliveira Junior, A. (2014). A universidade como polo de desenvolvimento
local/regional. Caderno de Geografia da UFU, v.24, n.1, 1-12.
Oliveira, M. F. & Martinelli, D. P. (2013). Desenvolvimento Local e Arranjos
Produtivos Locais: uma revisão sistemática da literatura. Revista Interações,
v.15, n.1, 47-58.
Oliveira, M. L. & Ramos, V. D. A. (2018). Cluster – Arranjo Produtivo Local – Como
instrumento para o desenvolvimento sustentável. Revista Quaestio Iuris, v.11,
n.4, 3352-3370.
Oliveira, R. A., et al. (2019). Cidade, Mobilidade e Urbanização: Planejamento e
Saúde. São Paulo: Instituto Espaço Oliveiras.
Pacheco, A. S. V. & Machado, M. R. (2015). Análise de Desenvolvimento das
cidades polos de educação à distância dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa
Catarina. XV Colóquio Internacional de Gestão Universitária – CIGU, 01(1), 115.
Patias, T. Z., et al. (2017). Governança de arranjo produtivo local: um estudo de
caso no APL do Leite de Santana do Livramento, RS, Brasil. Revista Gest.
Prod., v.24, n.3, 622-635.
Paula, A. P. P. (2008). Por uma Nova Gestão Pública. 1 ed. São Paulo: Editora FGV.
Pedrosa, C. M. (2005). Limites e potencialidades do desenvolvimento local: A
indústria da confecção de Divinópolis. (Dissertação de Mestrado em Ciências
Sociais. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Minas Gerais,
Brasil).
Pedrosa, P. M. (2005). Limites e potencialidades do desenvolvimento local: A
indústria da confecção de Divinópolis. (Dissertação de Mestrado em Ciências
Sociais. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Minas Gerais,
Brasil).
Pike, A., Pose, A. R. & Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development.
London: Routledge. Fonte: http://files.lucir.webnode.com.br/200000071dfb54e0af7/Andy%20Pike%20Local%20and%20Regional%20Development%
20%202006.pdf
Pimenta, C. A. M. & Alves, C. P. (2010). Políticas públicas & desenvolvimento
regional. Campina Grande: EDUEPB.
Pinheiro, O. M. (2012). Plano Diretor e Gestão Urbana. 2 ed. CAPES : UAB, 2012.
Fonte: http://cegpm.virtual.ufpb.br/wp-content/uploads/2013/07/PLANODIRETOR-E-GEST%C3%83O-URBANA3.pdf

173

Poso, A. T. (2015). A Siderurgia Brasileira e Mundial: o desenvolvimento desigual
recente. (Tese de Doutorado em Geografia Humana. Universidade de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil).
Prodanov, C. C. & Freitas, E. C. de. (2013). Metodologia do trabalho científico:
métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo
Hamburgo: Feevale.
Pugalis, L. & Tan, S. F. (2017). The Role of Local Government in Local and Regional
Economic Development. 1 st ed. Sydney: University of Technology.
Pugas, O., et al. (2013). Aglomerados e visão baseada em recursos: as capacidades
organizacionais de empresas inseridas em um aglomerado do setor de
vestuário em Minas Gerais. Revista de Administração, v.48 Issue 3, 440-453.
RAIS (2013). Ministério do Trabalho e Emprego: Relação Anual de Informações
Sociais do Estado de MG. Fonte: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
Rech, A. U. (2019). Plano Diretor Inteligente. Pressuposto Para Cidades Inteligentes.
1 ed. Caxias do Sul: EDUCS.
Reichert, S. (2019). The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems.
Geneva: European University Association. Fonte:
https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20innovation%20ecosystem
%20report_final_digital.pdf
Reis, A. C. F. (2012). Cidades Criativas. São Paulo: Editora SESI-SP.
Ruiz, J. A. (2006). Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6 ed. São
Paulo: Atlas.
Santos, J. P., & Neto, G. C. O. (2011). Arranjo Produtivo Local (APL): uma visão
moderna do associativismo à difícil tarefa de unir o setor. VII Congresso
Nacional de Excelência em Gestão [s.n], 1-21. Fonte:
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0384_2013_3.pdf
Schiffer, S. R. (1999). O Processo De Urbanização No Brasil. 2 ed. São Paulo:
EDUSP.
SEBRAE. (2014). Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas: APL:
arranjo produtivo local. Brasília: Sebrae.
Serra, M., Rolim, C. & Bastos A. P. (2018). Universidades e Desenvolvimento
regional: as bases para a inovação competitiva. Rio de Janeiro: UNICAMP,
Ideia D. Fonte:
http://www.eco.unicamp.br/nesur/images/arquivos/Livro_Universidades_e_De
senvolvimento_Regional_Serra__Rolim_Bastos.pdf
Severino, A. J. (2017). Metodologia do Trabalho Científico. 2 ed. São Paulo: Cortez.
Sevinc, H. (2014). The Role of Universities in Local Economic Development: a case
of tra2 region in Turkey. Research Journal of Business and Management, 1(4),
448-459.
Silva, E. K. S. (2015). Plano Municipal de Educação de Divinópolis. Divinópolis:
Fórum Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Singer, P. (2017). Urbanização e desenvolvimento. 1 ed. São Paulo: Autêntica.
Souza, A. C. B, Guimarães E. H. R. & Jeunon, E. E. (2015). Comportamento de
Consumo de Serviços Educacionais: Fatores Influenciadores na Escolha de
Formação Profissional. Journal of Innovation, Projects and Technologies –
JIPT Revista Inovação, Projetos e Tecnologias – IPTEC v.3, n.2.
Souza, M. L. de. (2015). Mudar a Cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e
à gestão urbanos.10 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Sposito, M. A. B. (1988). Capitalismo e urbanização. 16 ed. Rio de Janeiro: Editora
Contexto.

174

Storper, M. & Walker, D. (1989). The capitalismo imperative: territory, technology and
industrial growth. New York: Basil Blackwell.
Tavares, B., et al. (2015). Prioridades competitivas como filtros para absorção de
externalidades: um estudo de caso no APL de confecções de Divinópolis.
Rev. FAE, Curitiba, v. 18, n. 1, 118-131.
Teixeira, M. A. (2015). Plano Diretor Participativo de Divinópolis: Uma experiência de
educação para a democracia. Portal de eventos acadêmicos da Pontifica
Universidade Católica de Minas Gerais, [s.n], 1-16. Fonte:
http://portaleventosacademicos.pucminas.br/index.php/simposioics/VSICS/pa
per/download/754/217
Trippl, M., Sinozic, T. & Smith, H. L. (2014). The role of universities in regional
development: conceptual models and policy institutions in the UK, Sweden
and Austria. Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning
Economy, 117 (16), 1-34.
Ultramari, C. & Duarte, F. (2012). Desenvolvimento local e regional. 1 ed. São Paulo:
Intersaberes.
Wagner, C., et al. (2017). Arranjos produtivos locais e desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Fonte:
http://superaparque.com.br/upload/20171025-031010171010_livro_arranjos_produtivos.pdf
Weber, J. M. & Franqui, L. H. (2017). Plano Diretor Participativo: Conexões e
Possibilidades para o Desenvolvimento Regional. Anais do VIII Seminário
Internacional sobre Desenvolvimento Regional, [s.n], 1-18. Fonte:
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/16408/4444
Wolff, S. (2014). Desenvolvimento Local, Empreendedorismo e Governança Urbana:
onde está o trabalho neste contexto? Caderno CRH de periódicos da UFBA,
v.27, n.70, 131-150.

175

Apêndice A

Entrevista com participantes do setor industrial e político

Olá, em primeira mão agradeço a sua participação na entrevista, e ressalto a
relevância de sua opinião para minha pesquisa. Irei realizar uma sequência de
perguntas que construirão nosso diálogo, em função dos seus conhecimentos
específicos e históricos. O embasamento para a construção destas perguntas foi
realizado mediante a metodologia da pesquisa contida neste trabalho, buscando
responder os objetivos específicos da minha dissertação de Mestrado Profissional em
Administração, pela Fundação Pedro Leopoldo.

Logo, perante a seriedade do tema, solicito cordialmente que você apresente os dados
de maneira mais fiel possível, com o intuito de preservarmos a qualidade do estudo.
Aqui abordaremos conceitos relacionados à indústria e a política da cidade de
Divinópolis – MG.

1. Caracterize sua empresa na época, ou na atualidade e as organizações que
atuava ou atua.
2. Quais eram suas atividades conforme caracterização da pergunta anterior?
3. Você poderia descrever Divinópolis nos anos 80 e 90?
4. Quais eram as principais atividades econômicas preponderantes nessa
época?
5. Divinópolis nessa época era uma cidade próspera e autossuficiente? O
Arranjo produtivo local fazia com que a cidade pudesse planejar e se organizar
para o futuro, buscando crescimento para se tornar ainda maior e se consolidar
como polo em destaque nas atividades econômicas descritas?
6. No auge do crescimento, o que contribuiu para a formação do arranjo
produtivo local na época, quais foram os principais fatores preponderantes para
essa concentração local, econômica e territorial?
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7. No decorrer dos anos porque esse arranjo produtivo local não prevaleceu?
Quais fatores fizeram com que o polo formado no passado não se mantivesse
em nossa região?
8. No momento qual a atual situação do polo em nossa cidade? Qual a sua
percepção econômica e de perspectiva para o presente e futuro?
9. Quais as formas de cooperação entre empresas, que você percebe no setor
de Divinópolis?
10. Como se relacionam os empresários e as instituições em Divinópolis?
11. Existe alguma entidade que catalisa a cooperação das empresas do setor
Divinópolis?
12. Qual o grau de competição, entre os empresários de Divinópolis?
13. Qual o principal motivo, na sua visão como gestor ou empresário, que
propiciou essa mudança econômica em nossa cidade?
14. Divinópolis hoje continua sendo um polo econômico industrial ou de
confecção? Se sim o que ainda a caracteriza, se não os motivos de não ser.
15. Na sua visão hoje Divinópolis é uma cidade de prestação de serviços?
16. Descreva Divinópolis no passar dos anos e o que podemos esperar do
futuro.
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Apêndice B

Entrevista com participantes do setor têxtil e da confecção

Olá, em primeira mão agradeço a sua participação na entrevista, e ressalto a
relevância de sua opinião para minha pesquisa. Irei realizar uma sequência de
perguntas que construirão nosso diálogo, em função dos seus conhecimentos
específicos e históricos. O embasamento para a construção destas perguntas foi
realizado mediante a metodologia da pesquisa contida neste trabalho, buscando
responder os objetivos específicos da minha dissertação de Mestrado Profissional em
Administração, pela Fundação Pedro Leopoldo.

Logo, perante a seriedade do tema, solicito cordialmente que você apresente os dados
de maneira mais fiel possível, com o intuito de preservarmos a qualidade do estudo.
Aqui abordaremos conceitos relacionados ao setor têxtil e da confecção da cidade de
Divinópolis – MG.

1. No auge do crescimento do setor confeccionista que contribuiu para a
formação do arranjo produtivo local na época, quais foram os principais fatores
preponderantes para essa concentração local, econômica e territorial?
2. No decorrer dos anos porque esse arranjo produtivo local não se prevaleceu?
Quais os fatores fizeram com que o polo formado no passado confeccionista
não se mantivesse em nossa região?
3. No momento atual, qual a situação do polo em nossa cidade? Qual a sua
percepção econômica e de perspectiva para o presente e futuro?
4. Caracterize sua empresa.
5. Qual é a participação de sua empresa junto ao setor de confecção?
6. Como você imagina que a sua empresa é vista pelos outros empresários do
setor?
7. Como você vê a participação dos outros empresários no setor?
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8. Qual o nível de informalidade no setor de confecção de Divinópolis?
9. Você conhece o conceito de cluster, Arranjo Produtivo Local ou Aglomerado
produtivo?
10. Como é o relacionamento da sua empresa com as instituições públicas?
11. Como é o relacionamento da sua empresa com as instituições privadas?
12. Existe alguma política pública de incentivo ao setor de confecção de
Divinópolis?
13. Existe algum projeto de sua empresa que incentive a cooperação ao setor
de confecção de Divinópolis?
14. Quais as instituições tem presença ou atuação real no setor de confecção
de Divinópolis?
15. Que tipo de influência estas instituições ou organizações fazem à
cooperação entre as empresas no setor de confecção de Divinópolis? (positiva,
negativa ou neutra).
16. Quais as formas de cooperação entre empresas, você percebe no setor de
confecção de Divinópolis?
17. Como se relacionam os empresários e as instituições em Divinópolis?
18. Existe alguma entidade que catalisa a cooperação das empresas do setor
de confecção de Divinópolis?
19. Qual o grau de competição, entre os empresários do setor de confecção de
Divinópolis?
20. Qual o principal motivo na sua visão como gestor(a) ou empresário(a), que
propiciou essa mudança no “polo” da confecção em nossa cidade?
21. Divinópolis hoje continua sendo um polo confeccionista? Se sim o que a
ainda a caracteriza, se não os motivos de não ser.
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Apêndice C

Entrevista com participantes do setor educacional e de ensino superior

Olá, em primeira mão agradeço a sua participação na entrevista, e ressalto a
relevância de sua opinião para minha pesquisa. Irei realizar uma sequência de
perguntas que construirão nosso diálogo, em função dos seus conhecimentos
específicos e históricos. O embasamento para a construção destas perguntas foi
realizado mediante a metodologia da pesquisa contida neste trabalho, buscando
responder os objetivos específicos da minha dissertação de Mestrado Profissional em
Administração, pela Fundação Pedro Leopoldo.

Logo, perante a seriedade do tema, solicito cordialmente que você apresente os dados
de maneira mais fiel possível, com o intuito de preservarmos a qualidade do estudo.
Aqui abordaremos conceitos relacionados ao sistema de ensino superior e educação
da cidade de Divinópolis – MG.

1. No auge do crescimento do setor de educação o que contribuiu para a
formação do arranjo produtivo local, quais foram os principais fatores
preponderantes para essa concentração local, econômica e territorial?
2. Você como um profissional da área educacional com larga experiência no
setor, identifica Divinópolis como um polo educacional? Porque?
3. No momento atual qual a situação do polo educacional em nossa cidade?
Qual a sua percepção econômica e perspectiva para o futuro?
4. Caracterize a sua instituição de ensino.
5. Qual a participação da sua entidade junto a educação local?
6. E como você acha que a sua entidade é vista pelos empresários da cidade
e região?
7. Como você vê a participação dos empresários para Desenvolvimento e
crescimento do sistema de ensino?
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8. Você conhece o conceito de cluster, ou Arranjo Produtivo Local (APL) ou
Aglomerado produtivo? E neste sentido, pode-se dizer que você considera que
essa mudança para polo educacional foi planejada?
9. Existe alguma política pública de incentivo ao setor de educação de
Divinópolis?
10. Existe algum projeto da sua entidade que incentive a cooperação pro
crescimento da educação local?
11. Existe algum tipo de cooperação entre as instituições de ensino na cidade
de Divinópolis?
12. Qual o grau de competição, entre os empresários do setor de educação de
Divinópolis?
13. Quais foram os motivos na sua opinião, que culminaram no
desenvolvimento das redes de ensino superior na cidade, tomando esta
proporção?

