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RESUMO 

 

As alianças estratégicas intersetoriais, o desenvolvimento regional e 
descentralização do Estado são foco de estudo nessa dissertação. A 
descentralização do Estado através da participação da sociedade em decisões 
regionalizadas tem mudado a forma de gestão e formado identidades únicas a 
cada grupo regional. O objetivo principal do estudo foi o de conhecer as 
alianças estratégicas formadas entre os setores da economia de Paranavaí/PR 
e região noroeste do Paraná, formada por 28 municípios, com a participação de 
representantes de cada cidade e setor participam das reuniões e decisões 
tomadas pelo Fórum de Desenvolvimento. Pretende-se, ainda, identificar os 
motivadores da formação do Fórum de Desenvolvimento e relatar sua 
importância nas empresas, sociedade e Estado. Através de um roteiro de 
entrevista semiestruturada foi possível identificar a efetividade das alianças 
estratégicas e os problemas que devem ser corrigidos. Por meio de uma 
análise documental é possível comprovar as ações e resultados atingidos pelo 
Fórum de Desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória 
e descritiva O trabalho busca contribuir para a gestão do desenvolvimento 
regional e o crescimento dos setores na localidade, além de ampliação do 
diálogo sobre o tema.  

 

 

Palavras-chave: Aliança Estratégica Intersetorial, Governança, Gestão 
Participativa, Desenvolvimento Regional, Descentralização. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Intersectoral strategic alliances, regional development and decentralization of 
government state are the focus of study in this dissertation. The decentralization 
of government through the participation of society in regionalized decisions 
have changed the form of management and formed unique identities of each 
regional group. The main objective of the study is to seek to know the strategic 
alliances formed between sectors from Paraná / PR and northwestern Paraná 
economy, comprising 28 municipalities, with the participation of representatives 
from each participating city and sector meetings and decisions taken by the 
Forum Development. The aim is also to identify the motivating training 
Development Forum report and its importance in business, society and state. 
Through a script semi-structured interview was possible to identify the 
effectiveness of strategic alliances and the problems that must be corrected. A 
documentary analysis was buying actions and results achieved by the 
Development Forum. This is an exploratory and descriptive qualitative study. 
The study aims to contribute to the management of regional development and 
the growth of industries in the locality, as well as expanding the dialogue on the 
subject.  

 

 

Keywords: Intersectoral Strategic Alliance Governance, Participatory 
Management, Regional Development, Decentralization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As alianças estratégicas intersetoriais, o desenvolvimento regional e a 

descentralização do poder do Estado são foco de estudo nessa dissertação. A 

descentralização do Estado através da participação da sociedade em decisões 

regionalizadas tem mudado a forma de gestão e formado identidades únicas a 

cada grupo regional. 

A criação do Fórum de Desenvolvimento Regional de Paranavaí/PR 

permitiu desenvolver uma identidade e um modelo de gestão diferenciado à 

região Noroeste do Paraná. A participação dos setores econômicos nas 

decisões do governo municipal tem fortalecido as alianças e gerado benefícios 

à sociedade local. 

Com o levantamento bibliográfico, observação participante, entrevistas e 

levantamento documental, obteve-se informações valiosas sobre o modelo de 

gestão, a formação do Fórum de Desenvolvimento e as alianças intersetoriais 

geradas, além de mostrar a tendência de governança em parceria com o 

governo municipal que auxilia as empresas e sociedade civil na geração de 

ações sociais, mudanças culturais, crescimento econômico e desenvolvimento 

político. 

Um dos pontos que concretiza a participação é o capital social. De acordo 

com Araújo (2003), o capital social é amplo e abrange assuntos de interesse 

geral, como o desenvolvimento econômico, humano, social e democrático, 

representando preocupações antigas que inquietam parte da população. 

O capital social, além de concretizar a participação, é fator determinante 

para o sucesso das políticas públicas. O conceito de capital social envolve 

elementos sociais e culturais como atitudes, normas, costumes, organizações, 

redes sociais, relações informais que favorecem a confiança e a cooperação 

entre as pessoas. 
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O conceito de capital social passou a ser usado com maior ênfase 

especialmente após o trabalho de Putnam (2000), no qual investigou o 

desenvolvimento de algumas regiões da Itália e o detrimento de outras, 

comparando o desenvolvimento do norte do país com o sul, que pouco se 

desenvolveu. 

Segundo o estudo de Putnam (2000), os governos regionais estão mais 

próximos das demandas, permitindo que as ações sejam mais eficazes e uma 

maior repercussão, levando a um maior desenvolvimento econômico. Tal fato 

remonta à origem do próprio Estado Italiano. 

Os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom 
governo e (em parte pelos seus próprios esforços) conseguem 
tê-lo. Eles exigem serviços públicos mais eficazes e estão 
dispostos a agir coletivamente para alcançar seus objetivos 
comuns. Já os cidadãos das regiões menos cívicas costumam 
assumir o papel de suplicantes cívicos e alienados. (PUTNAM, 
2000, p. 191). 

O capital social, segundo Putnam (2000), diz respeito às características da 

organização social e permite a cooperação espontânea. Dentre as 

características do capital social estão à confiança, as normas e as cadeias de 

relações sociais, constituindo um bem público, diferente do capital 

convencional que acaba por ser um bem privado. 

A confiança é um componente fundamental do capital social como 

geradora de cooperação, pois quanto mais elevado o nível de confiança em 

uma comunidade, maior a probabilidade de existir cooperação. 

Porém, não é uma confiança cega e sim derivada das regras de 

reciprocidade, participação cívica. Essas regras, ao serem cumpridas pelas 

pessoas fortalecem a confiança social. 

Embora possa haver conflitos de interesses entre Estado, mercado e 

sociedade civil, não se pode afirmar que estes sempre predominarão ou 

sempre estarão presentes. O Fórum mostra que essa relação de governo, 

empresas e sociedade é necessária para a construção de um equilíbrio 

administrativo e social. 
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O objetivo principal do estudo é buscar conhecer as alianças estratégicas 

formadas entre os setores da economia de Paranavaí/PR e região Noroeste do 

Paraná, formado por 28 municípios, com representantes de cada cidade e 

setor, que participam das reuniões e decisões tomadas pelo Fórum de 

Desenvolvimento. 

Pretende-se, ainda, identificar os motivadores da formação do Fórum de 

Desenvolvimento e relatar sua importância nas empresas, sociedade, 

indústrias e Estado. Além de buscar identificar os principais participantes do 

FDR, os fatores propulsores de formação do FDR e analisar as principais 

ações desenvolvidas pelo FDR. 

O Fórum permanente para o Desenvolvimento de Paranavaí é 
aquilo que o Brasil precisa aprender a fazer, que é criar uma 
instância onde se possa criar o verdadeiro civismo em que 
cidadãos comuns possam se envolver com problemas locais, 
se responsabilizando pela sua comunidade tanto no presente 
como no futuro. (NASSER, 2006, p. 13).  

Após o levantamento dos objetivos descritos até aqui será apresentado um 

relato histórico da formação do Fórum e as ações relevantes executadas na 

região noroeste do Paraná. 

A questão a ser respondida é como um Fórum de Desenvolvimento onde 

os participantes não tem salários ou benefícios financeiros para a participação, 

continua funcionando com efetividade e causando mudanças no cenário 

regional do Noroeste do Paraná. 

Para atingir os objetivos propostos pelo estudo foi utilizada a metodologia 

estudo de caso, facilitando a compreensão do foco de análise através de 

roteiros de entrevistas semiestruturadas, levantamento documental, 

levantamento bibliográfico sobre o tema e análise dos dados para reflexões 

futuras. 

As entrevistas foram feitas com os participantes do FDR, com o objetivo de 

conhecer a participação de cada participante e da aliança entre os setores do 

presente estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para uma maior compreensão do estudo, se faz necessário o 

levantamento bibliográfico sobre os temas que permeiam o desenvolvimento 

regional e a descentralização do Estado. Para tanto será levantado estudos e 

conceitos de diversos autores sobre as alianças estratégicas intersetoriais, o 

capital social, governanças, desenvolvimento regional, descentralização e 

regionalização do Estado e a gestão intersetorial. 

 

2.1 Alianças Estratégicas Intersetoriais 

 

No presente estudo, o conceito de Alianças Estratégicas Intersetoriais 

refere-se às formas de colaboração que as empresas, fundações e institutos 

mantêm com a sociedade civil e governo nas práticas de atuação social. 

Com a formação destas alianças não se busca ofuscar o papel do Estado 

ou retirar suas responsabilidades, tampouco responsabilizar a sociedade civil 

na execução dos serviços públicos. 

As alianças intersetoriais podem ser entendidas “[...] como toda forma de 

colaboração ou trabalho conjunto que a empresa mantenha com outras 

organizações da sociedade e do Estado para realizar suas práticas de atuação 

social”. (FISCHER, 2009). Neste contexto estas alianças podem se firmar como 

modelos eficazes de atuação social, pois podem promover sinergia entre as 

organizações, fortalecendo a gestão privada e pública. 

São diversos os elementos utilizados para caracterizar e diferenciar 

alianças e parcerias. Ainda assim, são comuns as conceituações exatamente 

opostas na definição do que venha a ser uma parceria em relação a uma 

aliança. Existem autores que classificam a aliança como uma relação de longo 
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prazo e com valores compartilhados, enquanto a parceria é uma forma de 

colaboração de curto prazo (NOLETO, 2000; AUSTIN, 2001). Outras 

publicações afirmam exatamente o oposto: que parcerias são relações 

substantivas e construídas no longo prazo, com valores compartilhados, 

enquanto as alianças são movidas por razões táticas, com foco específico e 

realizadas no curto prazo (SPINK, 2001).  

Há ainda trabalhos que trazem implícita uma visão de etapas, segundo a 

qual a relação de parceria é aquela que “ainda” não alcançou o estágio de uma 

aliança (ALIANÇA CAPOAVA, 2005). Outros ainda, desconsideram a 

existência de alianças, ponderando que a palavra parceria cobre um vasto 

conjunto de diferentes relações entre organizações e pode ser caracterizada, 

de acordo com Lewis (2001), por aspectos ativos ou passivos, sendo que a 

parceria ativa é considerada em termos de processo. Embora os papéis dos 

atores envolvidos devam ser definidos a priori, eles também podem ser 

reavaliados e renegociados quando necessário. As ligações não devem se dar 

sob uma rígida perspectiva de vantagem comparativa, como aquela que requer 

das ONGs o fornecimento de insumos e do governo, a realização da pesquisa. 

A sinergia decorrente do processo pode gerar resultados não esperados, 

alguns úteis e outros não (LEWIS, 2001). 

A utilização cada vez mais frequente do termo ‘parcerias’, para designar 

situações tão diversas – que vão desde uma relação de cooperação para a 

realização de um projeto até o mero aporte de recursos – tem levado a um 

esvaziamento do sentido da mesma. Uma palavra com significados muito 

distintos leva à perda de senso comum sobre o seu significado e chega-se à 

situação de ‘vazio semântico’, em que as palavras perdem seu poder de 

significar alguma coisa. No caso da noção de parcerias, a diluição do 

significado alcançou tal ponto que é possível encontrar organizações que 

chamam seus fornecedores e funcionários de ‘parceiros’ (ADULIS, 2002). 

As variáveis mais utilizadas para distinguir uma aliança de uma parceria 

são: o tempo de duração; a necessidade ou não de complementaridade 

técnica, financeira ou operacional; grau de identidade entre os parceiros; o 
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compartilhamento ou não de crenças e valores; o modo pelo qual o 

planejamento, os objetivos e os papéis são definidos; e a dimensão da ação e 

do impacto do trabalho conjunto. Em relação ao tempo de duração, Noleto 

(2000) argumenta que parceria está associada à ideia de ações mais pontuais, 

um projeto ou uma iniciativa conjunta. Quando se fala em ações conjuntas de 

longo prazo ou em uma associação permanente, independente de projeto 

específico, se busca uma aliança estratégica. 

No que se refere ao grau de identidade, considera-se que parceria não é 

sinônimo de identidade absoluta. Cada parceiro deve manter e preservar sua 

autonomia e zelar por sua missão. Já no caso de alianças estratégicas 

observa-se um vínculo diferente, pois alianças acontecem geralmente entre 

organizações que possuem grande identidade entre si (NOLETO, 2000). 

O impacto das alianças e parcerias, entretanto, é visto de forma diferente 

pelos estudiosos do tema. Autores como Setúbal (2001), acreditam que uma 

ação é construída em parceria quando as partes envolvidas compartilham os 

conteúdos e as ações desenvolvidas, assumindo responsabilidade por seus 

resultados. Algumas vezes é possível encontrar, tanto em setores 

governamentais quanto não-governamentais, tal noção de parceria aplicada a 

casos de aliança estratégica – onde duas ou mais organizações se unem, não 

necessariamente porque se complementam, mas para desenvolver uma ação 

de maior impacto; outras vezes, a denominação de “rede” é utilizada para 

referir-se a organizações que se aliam a partir de um problema ou causa 

comum; nos casos em que há nítida articulação horizontal entre os envolvidos, 

a rede configura uma forma de parceria (SETÚBAL, 2001). 

A ação intersetorial apresenta benefícios como o aumento da eficiência 

da intervenção operacional das organizações, definida como a aquisição de 

habilidades e competências, superação de lacunas, resolução de 

necessidades, garantia de sustentabilidade das ações e uso potencializado dos 

recursos. Dentre vários pontos a destacar, a importância de alianças e 

parcerias aparece na literatura como a solução política em busca da reversão 
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da exclusão social. Cardoso (2002, p. 11) posiciona-se em relação a esta 

afirmação ao dizer que:   

Uma ampla mobilização nacional voltada para a reversão da 
miséria e a inclusão social exige uma solução política: um 
entendimento estratégico entre parcela significativa dos 
principais atores das ‘esferas’ do Estado, do Mercado e da 
Sociedade Civil sobre a importância que deve ser dada à 
questão social e sobre as prioridades e medidas capazes de 
traduzir em ação concreta tal focalização. 

Assim, os relacionamentos sob a forma de parcerias ou alianças tornam-

se um meio de busca de soluções sustentáveis para problemas do 

desenvolvimento social, uma vez que as dimensões da desorganização social 

existente têm gerado um gigantesco desperdício de recursos (DOWBOR, 

2002). Nesse sentido, a redefinição de responsabilidades em busca de uma 

sociedade menos desigual também é apresentada como uma das vantagens 

das parcerias e alianças (ALIANÇA CAPOAVA, 2005).  

Os objetivos da ação intersetorial tendem a impactar, de modo mais 

intenso e profundo, a realidade sobre a qual as organizações envolvidas 

intervêm. Ela não apenas supre necessidades, mas converte-se em uma forma 

de ampliar e irradiar os efeitos de um trabalho, bem como em um modo de 

sensibilizar, mobilizar e co-responsabilizar outros sujeitos em torno de ações 

voltadas para a ampliação da cidadania e ao enfrentamento dos problemas 

sociais (VALARELLI, 1999). Para Marin e Galindo (2003) na integração entre 

empresas e entidades filantrópicas, as duas partes teriam muito a ganhar. De 

um lado, as corporações transmitem conceitos como avaliação de resultados, 

estabelecimento de metas, foco e parcerias estratégicas. De outro, instituições 

como creches, abrigos e asilos podem dar uma aula de ‘como fazer mais com 

menos’, sobre o sentido no trabalho, e trabalho em grupo. 

A intersetorialidade possibilita a ampliação das influências quando do 

enfrentamento das questões sociais, assegurando o desenvolvimento 

sustentado, a promoção da justiça social e a redução da pobreza. Isso porque, 

no Terceiro Setor, tanto as parcerias quanto as alianças estratégicas estão 

voltadas a importantes objetivos ligados à transformação da realidade e busca 
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da justiça social. É sabido que a união de forças permite a transformação social 

(BARREIRA, 2004) e, assim sendo, destaca-se que a intersetorialidade 

proporciona o desenvolvimento do capital social e a promoção dos ideais 

democráticos, criando ambiente propício para à cidadania ativa, baseada no 

incentivo à ação comunitária e solidária, assentada, por sua vez, na 

responsabilização dos cidadãos a partir da sua existência cotidiana, o que 

propicia o reforço da coesão social ameaçada pelo atual quadro de 

desarticulação social (CAMAROTTI; SPINK, 2000). 

Pode ser dito, então, que a importância das parcerias e alianças 

estratégicas intersetoriais reside no fato de significar, entre outras coisas, 

formas de solução política em busca da reversão da exclusão social 

(CARDOSO, 2002); a busca de soluções sustentáveis para problemas do 

desenvolvimento social (FISCHER, 2002); e a redefinição de responsabilidades 

para que se construa uma sociedade menos desigual (SCHOMMER; 

FISCHER, 2001). 

Austin (2000) afirma que o termo aliança intersetorial é baseado na teoria 

da trissetorialidade, ou seja, as alianças entre o Primeiro Setor que são órgãos 

públicos que mantêm vínculo com o Estado; o Segundo Setor que são as 

empresas produtoras de bens e serviços; e o Terceiro Setor que são 

organizações da sociedade civil como ONG’s, auxílios sociais, entre outros. 

A aliança estratégica intersetorial pode ser compreendida como as 

relações de colaborações entre dois ou mais setores. Fisher (2009) afirma que 

estas alianças podem ser estratégicas e gerar vantagens para as partes 

envolvidas. 

Enquanto o conceito de parceria remete à união comum fim 
específico, normalmente um projeto ou uma ação, o conceito 
de aliança estratégica trabalha a idéia de longo prazo, de 
pacto, de união mais estável e permanente (NOLETO, 2000, p. 
15). 

O uso do termo aliança neste estudo está sendo utilizado no sentido de 

relacionamento, profundo e duradouro sem a conotação de que outros 
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relacionamentos como: parceria, coalizão, coligação, sejam menos efetivos. 

Uma simples colaboração em determinado projeto pode se tornar uma parceria 

de qualidade podendo evoluir para uma aliança estratégica duradoura. 

Essas alianças não exigem planos estratégicos grandiosos; 
paciência e perseverança costumam bastar para transformar 
pequenos começos em alianças estratégicas importantes 
(AUSTIN, 2001, p.17). 

A formação de parcerias intersetoriais não é algo simples. É um processo 

de gestão complexo e que não assegura o sucesso do empreendimento social, 

como o caso do Fórum de Desenvolvimento, objeto deste estudo. 

Os principais problemas enfrentados na formação das alianças são: 

necessidade de compartilhar o controle nas decisões; diferenças de 

compatibilidade entre culturas organizacionais diferentes; adequação de 

ferramentas gerenciais para facilitar comunicação. Por se tratar de setores 

diferentes, com objetivos diferentes e culturas diferentes, estas alianças são 

complexas em sua relação, segundo Fisher (2005). 

Para que uma aliança funcione efetivamente é necessário que esses 

parceiros tenham interesse na continuação da parceria e com o objetivo 

comum de influenciar nas ações sociais. Apesar dos problemas que podem 

ocorrer nestas parcerias intersetoriais é percebido que são alianças estratégias 

e auxiliam para o alcance dos objetivos sociais. 

 

2.2 Descentralização e Regionalização do Estado 

 

Ao falar do termo descentralização, vários entendimentos podem surgir 

dependendo da área a ser analisada. Guinmarães (2002) enfatiza que a 

descentralização está inserida em um plano político-institucional onde ocorre 

uma separação do poder público que vai desde a descentralização de 
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atividades até o poder de decisão. Neste contexto o termo apresenta três 

dimensões, segundo Guinmarães (2002): 

a) Dimensão Administrativa: a descentralização é entendida como 

transferências de competências e de funções entre unidades, busca a 

eficiência na gestão pública, redução de burocracia e a aproximação o 

poder público com a sociedade, atendendo melhor as demandas 

sociais. 

b) Dimensão Social: possibilita o aumento da participação social na 

gestão pública, permitindo a distribuição do poder decisório entre o 

estado e a sociedade civil organizada, além disso pode exercer a 

função de fiscalização e controle sobre a gestão dos serviços públicos. 

c) Dimensão Política: a descentralização é uma estratégia para a 

redistribuição do poder político do Estado, do nível central para os 

demais níveis. 

A descentralização é um processo de reforma do Estado, 
composta por um conjunto de políticas públicas que transfere 
responsabilidades, recursos ou autoridade de níveis mais 
elevados do governo para níveis inferiores, no contexto de um 
tipo específico de Estado. (FALLETI, 2006, p. 60). 

Para Bresser Pereira (2001), a sociedade civil é a parte que está fora do 

aparelho estatal, situada entre a sociedade e o Estado e representa “o aspecto 

político da sociedade: a forma por meio da qual a sociedade se estrutura 

politicamente para influenciar a ação do Estado”. Para o autor, a sociedade civil 

é resultado de um processo histórico de transformação, onde os seus agentes 

tendem a se tornar mais iguais e, com isso, mais democráticos. 

E é nesse sentido que a participação social mostra seu caráter 

fundamental. No entendimento de Bresser Pereira, ela passa a ser “o ator 

fundamental que, nas democracias contemporâneas, está, de uma forma ou de 

outra, promovendo as reformas institucionais do Estado e do mercado”.  
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A sociedade abandona a condição de agente passivo e passa a buscar a 

reforma do Estado e do mercado. E essa condição de agente de mudança 

social e da reforma do Estado é um fenômeno recente. O autor faz a distinção 

entre Estado e mercado, utilizando o termo Estado para designar “o aparelho 

administrativo e o sistema constitucional legal que organiza ou regula a 

sociedade, e Estado/Nação ou sociedade para designar respectivamente o 

sistema político e o sistema social que engloba o Estado e a sociedade civil em 

determinado território”. Já o mercado foi criado para coordenar a produção de 

bens e serviços que são desenvolvidos por pessoas e por empresas. 

A participação em um processo deliberativo potencializa as percepções 

dos participantes acerca dos seus desejos e objetivos antes da tomada de 

alguma decisão ou da escolha de uma política concreta. A filtragem de 

preferências enriquece em potencial a gama e o conteúdo das opções, 

delimitando as que são aceitáveis para o conjunto de participantes. 

A deliberação pública tem efeito transformador das crenças e das 

opiniões dos atores sociais, o que permite a tomada de decisões púbicas que 

refletem as demandas da maior parte quantitativa da população envolvida. A 

forma de gestão pública comunicativa exige um mínimo de condições 

subjetivas e objetivas, sob pena de as falas serem apropriadas por 

determinados grupos, especialmente pelas elites, e se tornarem “mecanismos 

de alcançar projetos muito mais corporativos e individuais do que 

comunitários”.  

Um dos pressupostos para a concretização da participação é o capital 

social, que é um conceito que pode ser considerado recente. De acordo com 

Araújo (2002), o conceito de capital social é amplo, abrangente e serve para 

falar de assuntos de interesse geral, como o desenvolvimento econômico, 

humano, social e democrática e que representam preocupações antigas que 

inquietam uma parcela grande da população. 

Além de ser pressuposto da participação, o capital social é fator 

determinante para o êxito das políticas públicas. O conceito de capital social 
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abriga elementos sociais e culturais como as atitudes, as normas, os costumes, 

as organizações, as redes sociais, as relações informais que favorecem a 

confiança, a cooperação e a reciprocidade entre as pessoas. 

Falleti (2006) reforça que na descentralização administrativa há a 

implantação de um conjunto de políticas que transferem aos governos 

subnacionais a administração e a provisão de serviços sociais como educação, 

saúde, assistência social e moradia. Quanto à descentralização política, o fator 

mais relevante é a transferência da autoridade política, ou os direitos políticos, 

através do voto, aos atores subnacionais. 

Por sua vez, Raichelis (1998) afirma que, apesar da descentralização 

político administrativa ser interpretada e conduzida de diferentes maneiras, 

inexiste uma partilha de poder que permite a autonomia na definição de 

políticas públicas especificas para cada local. O que se apresenta é uma 

desresponsabilização das esferas federal e estadual à esfera municipal. Neste 

caso, o que ocorre ê uma descentralização das responsabilidades que incidem, 

principalmente, à administração pública municipal sem as condições 

necessárias para suprir essa demanda. 

Já Abrucio (2006) entende a descentralização política como a 

transferência do poder decisório de um Estado nacional aos governos 

subnacionais quanto à autonomia na escolha de seus governantes e 

legisladores, à administração direta, à elaboração da legislação que são de sua 

competência e a manutenção de sua estrutura tributária e financeira. 

Ribeiro (2008, p. 22) argumenta que a descentralização "[...] é a 

transferência de competências do governo central para as instâncias locais, 

podendo haver, transferência de poder e recursos financeiros [..]. Segundo a 

autora, o objetivo da descentralização seria reduzir o tamanho da estrutura 

administrativa, o que, consequentemente agilizaria a gestão de políticas 

públicas e aproximaria o Estado da sociedade. 

Essa mudança de atitude entre o Estado e a sociedade foi identificada por 

Putnam (2000) ao comprovar que a reforma institucional ocorrida na Itália a 
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partir da década de 1970, caracterizada pela descentralização político-

administrativa, provocou mudanças tanto no comportamento dos atores 

políticos quanto nos atores sociais. O autor observa que as políticas públicas 

melhoraram com a transferência de responsabilidades político-administrativas 

para as regiões, sob a responsabilidade dos conselhos regionais que passaram 

a ocupar uma posição intermediária entre o poder local e o nacional, 

incentivando assim a participação comunitária. 

A organização de conselhos comunitários, utilizados na elaboração dos 

orçamentos participativos, torna-se uma forma de promoção da participação da 

comunidade. Outro fator importante para a ampliação da descentralização do 

governo é a disponibilização de novas tecnologias ao acesso público (DARIO, 

2004). Fato também observado por Lobo (1989), mencionado por Ribeiro 

(2008), ao enfatizar que a flexibilidade, o gradualismo, a transparência e o 

controle social são princípios fundamentais para a implantação de um processo 

de descentralização. 

No entanto, vários autores enfatizam a necessidade de distinguir 

descentralização e desconcentração, tendo em vista a prática comum de 

considera-los como sinônimos. De acordo com Ribeiro (2008, p. 31), ''[...] a 

desconcentração administrativa consiste em divisão de funções entre os vários 

órgãos de uma mesma administração, sem quebra de hierarquia". Como 

destaca Vaz (2006), mencionado por Ribeiro (2008), na desconcentração as 

decisões continuam centralizadas, porém são executadas longe do centro, ou 

seja, os órgãos regionais não dispõem de poder para decidir sobre prioridades 

ou sobre o planejamento dos serviços. 

Ribeiro (2008) considera que em um sistema de desconcentração, todas 

as decisões importantes são de competência dos governos centrais, mas 

existem agentes locais que são nomeados pelo governo central e possuem 

certa capacidade de decisão por delegação. Já nos sistemas descentralizados, 

a maior parte das decisões é de competência dos órgãos locais independentes 

e representativos, eleitos pela população. 
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A participação da sociedade no processo de descentralização também é 

reconhecida por Amaral (2002). O autor faz um estudo sobre a mudança no 

modelo de Estado, que surge principalmente na Europa com o processo de 

regionalização e destaca que o modelo de Estado Moderno, soberano e 

centralizador é substituído pelo Estado das Autonomias, ou seja, um Estado 

que reconhece a pluralidade de comunidades e grupos na qual o indivíduo está 

inserido. 

A participação política dos cidadãos se dá pela capacidade de 

pertencerem a determinadas instituições com relativa autonomia de 

organização, funcionamento, definição e execução de seus próprios interesses. 

O Estado surge nas palavras de Amaral (2002, p. 130), como ''[...] instância 

reguladora das atuações autônomas das entidades individuais e coletivas que 

o constituem, como responsável, tão-só pelos "interesses mais gerais" e pelo 

"bem-comum da sociedade no seu todo". Dessa forma, o poder passa a ser 

distribuído entre os novos agentes políticos, as regiões, que surgem em uma 

posição intermediária entre os cidadãos individuais e o Estado. 

Segundo Amaral (2002), é importante ressaltar a respeito de críticas que 

confundem a descentralização com a redução do Estado, que o mesmo não se 

enfraquece com a regionalização, pelo contrário, se fortalece. O seu poder 

político continua centralizado e seu poder administrativo é que se torna 

regionalizado, descentralizado. 

Com a regionalização o Estado é capaz de desenvolver políticas públicas 

mais eficazes uma vez que as regiões passam a se organizar através de 

conselhos que discutem os problemas e projetam suas ações. Dessa forma os 

agentes regionais são capazes de executar as políticas desenvolvidas pelo 

governo central de forma mais abrangente. No entanto, a discussão em torno 

da eficácia das políticas desenvolvidas pelo Estado através da regionalização 

passa por questões mais amplas que a própria descentralização administrativa 

em si, como condição de desenvolver as regiões. O território deve ser 

organizado e fortalecido pelos agentes nele inseridos. As condições materiais 
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não são suficientes, mais uma vez, ressaltando, é preciso um conjunto de 

fatores que articulados são capazes impulsionar o desenvolvimento. 

A região passa a ser vista como um conjunto de pessoas 
ligadas entre si pelo espaço geográfico que habitam e por uma 
série de características específicas, de solidariedades e de 
relacionamentos que estabelecem entre si. Estes elementos 
acabam por se enraizar e por se institucionalizar, 
transformando-se numa autêntica rede que reúne e que fixa 
cada um dos membros da coletividade no seu seio, elevando à 
coletividade regional a unidade, fornecendo-lhe uma natureza 
ôntica, e construindo-a numa totalidade em si mesma. 
(AMARAL, 2002, p. 181). 

Dessa forma, embora o Estado desenvolva uma política de 

descentralização para melhor administrar as regiões, sua eficácia dependerá 

da forma como as regiões estão organizadas. Se existem relações de 

solidariedade, coletividade e se há um sentimento de pertencimento àquela 

região. Outro fator importante é a capacidade de organização das instituições 

locais. 

 

2.3 Capital Social 

 

De acordo com Burt (2000) o conceito de capital social está se tornando 

relevante para as áreas de administração, sociologia e economia. O capital 

social é multidimensional, o que significa que ele é capaz de incorporar vários 

níveis e unidades de análise. Assim, os estudos e pesquisas usam 

combinações de diferentes metodologias de pesquisa quantitativa e qualitativa 

para sua mensuração. 

O capital social é uma forma de capital não-mercantil. Embora sua 

definição seja alvo de discussão na ciência econômica e na sociologia, 

algumas características parecem se destacar, como a não ocorrência de 

retornos decrescentes, a apreciação com o uso (não se deprecia, portanto), a 

produção coletiva a partir das relações sociais existentes nas comunidades, 
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mas seus benefícios não podem ser antecipadamente mensurados. Embora 

possua características de bem público, observa-se nele um aspecto único, ou 

seja, a sua produção é, necessariamente, coletiva. 

O termo capital social é hoje um desses conceitos que englobam 

diferentes ideias, para os quais nem sempre os limites são claros (Adler e 

Kwon, 2002; Borgatti e Foster, 2003) e cujas compreensão e utilização, 

potencialmente ricas, podem se tornar confusas. Existem duas perspectivas 

principais. A primeira perspectiva de capital social foca o capital social de um 

único agente, por isso é chamada de capital social individual. Por exemplo, Burt 

(2001) estudou o posicionamento de um indivíduo em sua rede de relações e 

os ganhos que ele pode ter com essa rede. A segunda e mais difundida 

perspectiva de capital social foca o capital social de um grupo (que pode ser 

uma nação, uma região ou uma equipe de trabalho). Essa perspectiva é 

chamada capital social coletivo. Por exemplo, Putnam (2000) analisou a 

solidariedade entre os habitantes e atores sociais de uma região e os ganhos 

que a região pode ter com a convivência solidária entre seus membros. 

O capital social gera externalidades, mas sua análise deve transcender 

esse ponto, isto é, o capital social deve ser entendido como um conjunto de 

redes e normas que permitem a redução dos riscos decorrentes das relações 

entre desconhecidos e, consequentemente, dos custos de transação. No 

entanto, sua mensuração é bastante problemática e embora ele possa ser 

associado ao desenvolvimento, especialmente local, sua promoção não é 

trivial, ou seja, como ele está incrustado nas redes de relações sociais, não é 

claro como a sua expansão ou modificação pode afetar o bem-estar de seus 

componentes. 

Segundo Burt (2000), a maioria dos trabalhos o apresenta como uma 

metáfora da vantagem (BOURDIEU, 1985; BURT, 1995; COLEMAN, 1990; 

PUTNAM, 2000), o que já era esperado devido ao estágio de difusão inicial do 

conceito. As vantagens que os indivíduos teriam seriam fruto de suas 

habilidades individuais (capital humano) num contexto definido pelo capital 



25 

 

social, em termos de melhores conexões com outros indivíduos, sendo que 

estas comporiam uma parcela dos ativos do capital social. 

Mesmo que o capital social não pertença exclusivamente a uma pessoa, 

pois ele depende da relação com o outro ou os outros, ele é chamado de 

capital social individual, pois os estudos que tratam desta perspectiva se 

interessam pelas características da rede de relações de um ator e nos recursos 

sociais que nelas são encontrados. Os exemplos clássicos de trabalho que usa 

essa perspectiva são o de Granovetter (1973), sobre a importância dos 

contatos da rede de relações de um indivíduo na sua busca por um bom 

emprego, o de Bourdieu (1980) na análise de como os recursos atuais ou 

futuros ligados à rede de relações que um indivíduo pode utilizar, e o de Burt 

(1992, 2001) sobre como a localização de um indivíduo na sua rede de 

relações pode influenciar positivamente suas ações. 

Para Nahapiet e Ghoshal (1998), o capital social comporta três dimensões 

interligadas: uma dimensão estrutural (configuração da rede), uma dimensão 

relacional (a confiança, as normas, as obrigações, a identificação com o grupo) 

e uma dimensão cognitiva (representações e interpretações partilhadas). Van 

Deth (2003) reagrupou as duas últimas dimensões em uma só, que ele chama 

de “dimensão cultural”: “o capital social compreende o aspecto estrutural 

(conexões ou redes) e o aspecto cultural (obrigações, normais sociais, valores 

e particularmente a confiança)” (2003, p. 80).  

A maior parte dos estudos sobre o capital social destaca as contribuições 

de três teóricos (DURSTON, 2002): i) James Coleman, para quem o capital 

social é um recurso para o indivíduo que pertence a uma determinada 

estrutura, tratando-se de um recurso coletivo; ii) Robert Putnam que, de forma 

semelhante, trata o capital social como um recurso coletivo baseado nas 

normas e redes de intercâmbio entre os indivíduos; e iii) Bourdieu (1985), que 

trata o capital social como a soma dos recursos decorrentes da existência de 

uma rede de relações de reconhecimento mútuo institucionalizada. 
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Os recursos são empregados pelas pessoas em uma estratégia de 

progresso dentro da hierarquia social, prática resultante da interação entre o 

indivíduo e a estrutura. 

O capital social não deve ser confundido com o capital humano nem com 

infraestrutura. O capital humano engloba as habilidades e conhecimentos dos 

indivíduos que, em conjunto com outras características pessoais. Parte desse 

capital está associada ao processo, formal ou informal, de aprendizagem pelo 

qual todos passam, mas tanto a sua aquisição quanto o seu uso são processos 

afetos ao indivíduo. A infraestrutura se refere ao conjunto fundamental de 

instalações e meios para que a produção se realize e se distribua. O capital 

humano é condição necessária, mas, frequentemente, não é suficiente para 

que o indivíduo tenha acesso amplo às informações ou outros recursos, que 

podem ser alcançados a partir de suas redes de relações. 

Muitas críticas foram feitas ao conceito de capital social, assim como à 

sua utilização indiscriminada, como se fosse uma panacéia para remediar 

todos os males da exclusão social e como se permitisse resolver os problemas 

do baixo nível de desenvolvimento. Esse risco do conceito de capital social ser 

usado de forma simplista como sinônimo de tudo que se refere aos aspectos 

sociais da vida, apontado, dentre outros, por Lin et al. (2001), aumenta a 

necessidade de se ampliarem os programas de pesquisa que permitam o 

delineamento dos padrões de distribuição dos recursos sociais e sua influência 

sobre o indivíduo, a demonstração robusta de que se trata de capital, isto é, 

que gera retorno sobre os investimentos realizados para a sua obtenção e a 

demonstração de causalidade entre os recursos incrustados e os limites da 

ação individual. 

De acordo com Glaeser, Laibson e Sacerdote (2002) as bases teóricas 

para a mensuração empírica dos impactos do capital social são bastante 

claras, mas o mesmo não acontece com a identificação dos mecanismos 

associados à criação do capital social. Parte da dificuldade é atribuída ao fato 

de que o verdadeiro proprietário do capital social não é o indivíduo, mas a 

comunidade, através da rede de relações existentes. Assim, os economistas, 
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por exemplo, têm dificuldade em criar um quadro conceitual no qual a 

comunidade funcionaria como uma unidade capaz de tomar decisões 

autônomas. Por outro lado, se é verdade que as redes sociais dificultam o 

surgimento da figura do carona (free rider, aquele indivíduo que se beneficia 

sem contribuir), dificultando o oportunismo, podem, também, funcionar no 

sentido inverso, para excluir novos participantes, impor normas que 

prejudiquem grupos específicos dentro de uma comunidade (como por 

exemplo, mulheres, praticantes de determinada religião, etc.) ou atitudes com 

relação a outros grupos, como para impedir que outras comunidades tenham 

acesso a determinados serviços públicos. 

Segundo Lin (2001a e 2001b), os benefícios que o capital social pode 

oferecer a um indivíduo constituem uma diferença entre o capital social e os 

outros tipos de capital. Este autor indica quatro principais benefícios: 1) 

informações, pois o capital social facilita o fluxo de informações (certos 

contatos da rede social podem oferecer ao indivíduo informações ou 

oportunidades as quais ele não teria acesso de outra forma); 2) influência, pois 

ele pode ser usado para influenciar outros agentes; 3) referências sociais, pois 

o indivíduo pode ser recomendado por um contato de sua rede a outro agente, 

além disso, o indivíduo pode se valer da credibilidade do grupo ao qual 

pertence ou daquela de um contato (Bourdieu, 1986); 4) o capital social reforça 

a identidade e o reconhecimento do indivíduo no grupo.  

Outros tipos de capital (como o capital econômico) podem igualmente 

oferecer informação, influência, referências sociais e mesmo reconhecimento. 

Um empreendedor pode, por exemplo, utilizar o capital econômico para 

comprar uma informação. Mas certos tipos de informação, influência, 

referências sociais e de reconhecimento só são acessíveis via capital social 

(por exemplo, um empreendedor tem necessidade de uma informação que não 

está nem à venda, nem é pública, mas um colega lhe passa essa informação). 

Portanto, é importante destacar que nem toda forma de capital social é 

positiva e que ele pode ser usado negativamente contra aqueles que estão fora 

de uma determinada rede, ou pode, ainda, gerar grupos corruptos e sistemas 
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autoritários. O capital social pode funcionar, também, como um inibidor das 

iniciativas individuais, além de impor restrições à liberdade, dependendo das 

normas e sanções originadas a partir das relações culturais na comunidade. 

 

2.4 Desenvolvimento Regional 

 

A tratar o tema desenvolvimento, remete-se aos fatores econômicos, 

políticos, sociais, culturais e ambientais de uma determinada sociedade. Este 

tema pode ser avaliado ou interpretado de várias formas, dependendo das 

ideologias de quem o analisa. No presente estudo o conceito de 

desenvolvimento está relacionado a mudanças. 

Um fator importante no contexto de desenvolvimento regional é a 

presença do Estado, seja de forma direta ou indireta, sendo o responsável ou 

legalizador do desenvolvimento. O conceito desenvolvimento passa por 

mudanças devido ao processo de globalização e por conseqüência 

aproximação das pessoas e localidades através das tecnologias. Diversos 

autores debatem a relação entre sociedade, Estado e os processos de 

desenvolvimento. 

O modelo participativo de planejamento do desenvolvimento regional 

baseia-se na ampliação da base de decisões autônomas por parte dos atores 

locais, gerando a capacidade de harmonizar as sinergias locais com um plano 

de desenvolvimento que produza raízes e identidades regionais e com a 

consciência coletiva de pertencer ao território comum, onde o conceito de 

espaço seja entendido como um meio constante de transformação. 

Percebe-se então que a forma consistente de perseguir o 

desenvolvimento sustentável é vinculá-lo à capacidade local da sociedade 

indagar como será o padrão de vida no futuro. 
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(...) três ‘insights’ têm sido cada vez mais enfatizados: a 
necessidade de combinar concorrência com cooperação; a 
necessidade de combinar conflito com participação; e a 
necessidade de combinar o conhecimento local e prático com o 
científico (...) o desenvolvimento depende do papel catalizador 
que desempenha um projeto que tenha sido elaborado com 
ampla participação dos atores locais (VEIGA; 2006, p. 25). 

Diferente do que se pensava no passado, desenvolvimento não está 

ligado somente às questões de crescimento econômico, mas também com as 

formas de organização social, relação com o Estado, sociedade e promoção do 

desenvolvimento de uma região. 

A formatação de um pacto do poder público com a sociedade civil 

organizada no sentido de viabilizar o desenvolvimento regional de forma 

sustentada, pode ser construída pela vinculação dos agentes sociais através 

da indagação valorativa. 

A indagação valorativa é um método técnico bastante interessante e 

promissor elaborado pelo Drº David Cooperrider da Case Western Reserve 

University (Ohio/EUA). 

Conforme destaca COOPERRIDER, a indagação valorativa se 
define como: “(...) uma busca cooperativa do melhor nas 
pessoas, organizações e no ambiente ao redor. Envolve a 
descoberta sistemática do que dá vida a um sistema quando 
ele está no seu estado mais eficaz e capaz, em termos 
humanos, ecológicos e econômicos. A indagação valorativa 
envolve a arte e prática de fazer perguntas que reforcem a 
capacidade de um sistema elevar o seu potencial positivo. Ela 
mobiliza a investigação artesanalmente, na preparação de uma 
pergunta positiva incondicional, envolvendo normalmente 
centenas ou algumas vezes milhares de pessoas”. 
(COOPERRIDER; 1999, p. 25). 

Na aplicação desta metodologia são explorados o diálogo e a essência 

positiva do processo, propondo um novo modelo frente às tradicionais formas 

de resolução de problemas. 

Em relação às diferenças entre o método usual e o método de 

investigação valorativa na construção de um projeto/plano, LUDEMA (2003) 
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destaca que o processo tradicional é baseado na eliminação de deficiências e 

falhas que uma organização social apresenta. 

Outro diferencial da metodologia de Indagação Valorativa consiste nas 

etapas do chamado Ciclo dos quatro “D’s”. Este ciclo se compõe da descoberta 

(Discovery), do sonho (Dream), do planejamento (Design) e do destino 

(Destiny). 

1ª Etapa: Discovery 

A primeira etapa da indagação valorativa trata-se das atividades em torno 

da descoberta e entendimento do que existe de positivo em outras vivencias; 

nesta fase do ciclo, geralmente, são realizadas entrevistas que envolvem 

experiências positivas dos atores participantes. 

Nesta etapa são formados grupos representativos de uma determinada 

organização social; sendo que os participantes são separados por temas e 

organizados em grupos. Cada liderança resgata suas conquistas de sucesso 

por meio de “entrevistas". 

2ª Etapa: Dream 

Depois de conhecerem as experiências positivas relatadas pelos 

participantes, cada grupo define aspectos positivos do passado que devem ser 

mantidos para o futuro. Nesta etapa é explorado “o que traz a transformação” 

para a organização social. Trata-se do momento para se projetar um sonho 

com todas as aspirações e desejos do grupo. 

3ª Etapa: Design 

A terceira etapa descreve as proposições ou os desafios do grupo que se 

apresenta no sentido de articular “o que poderia ser”. Nesta etapa definem-se 

um desenho (plano) com as ações, objetivos, metas, cronograma, meios de 

acompanhamento e avaliação, etc. Ressalta-se que nesta etapa na 

implantação e no acompanhamento do projeto/plano, o tema “cooperação” é 

trabalhado permanentemente. 
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4ª Etapa: Destiny 

Nesta última etapa do ciclo dos quatro “D’s”, o destino da organização 

deve ser reestruturado de acordo com as propostas e desafios identificados 

nas demais etapas do ciclo. 

É a fase que as participantes buscam inovações e maneiras para adaptar 

o planejamento e atingir o ideal esperado, buscando a sustentabilidade. Nesta 

fase final, cada grupo elabora proposições provocativas3 que resultarão no 

plano/projeto final. 

Para Franco (2001, p. 238) “[...] desenvolvimento é o resultado do 

crescimento econômico que se atinge em virtude de um dinamismo que se 

instala na sociedade quando cada indivíduo se lança na busca desenfreada 

pela satisfação de seus interesses materiais egoístas”. 

Boari e Presutti (2004) utilizam a denominação “qualidade da relação” 

para se referir à dimensão relacional/cognitiva (ou cultural). A “qualidade da 

relação” inclui elementos como a confiança, a identificação e as obrigações do 

ator focal para com os outros membros de sua rede. 

Uma sociedade se desenvolve, portanto, pelo seu dinamismo econômico, 

isto é, do crescimento da economia. Porém se faz necessário compreender que 

o desenvolvimento de um país ou região não se dá apenas pelo crescimento 

econômico, há questões relacionadas com o desenvolvimento social e humano. 

A concepção de desenvolvimento é conseqüência da necessidade de 

repensar o modelo de desenvolvimento capitalista do século XX, que é focado 

na exploração dos recursos naturais necessários ao processo industrial. 

Segundo Boisier (2006) o conceito de desenvolvimento está em fase de 

transição entre a antiga concepção relacionada às conquistas materiais, 

ligadas ao crescimento econômico, para uma nova concepção que entende o 

desenvolvimento como um processo intangível, relacionado às atitudes e não 

apenas às conquistas materiais. Nessa visão é possível identificar 
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desenvolvimento mesmo em lugares com baixas conquistas materiais, mas 

possuem um alto grau de satisfação pessoal. 

Boisier (1999) aponta nove formas de capital possíveis para explicar os 

fatores necessários para alcançar o desenvolvimento. Segundo o autor a 

articulação entre as formas de capital com o capital sinergético produzirá o 

desenvolvimento. 

Capital econômico: relacionados aos recursos financeiros, normalmente 

exógenos a região, com foco na articulação entre os governos territoriais e os 

agentes financeiros. 

Capital cognitivo: refere-se ao conhecimento científico e técnico 

existente em uma comunidade, gerando o conhecimento sobre o próprio 

território e os conhecimentos científicos e tecnológicos que podem ser usados 

para o desenvolvimento. 

Capital simbólico: ligado ao poder da palavra, de construir na região 

uma auto-referência, um discurso regional. 

Capital cultural: produtos e materiais específicos de uma comunidade ou 

região, formando a identidade coletiva. 

Capital institucional: relacionadas as instituições públicas e privadas 

que existem em um determinado local e sua capacidade de atuar e tomar 

decisões, além do grau de cooperação entre elas. 

Capital psicossocial: a relação entre pensamento e ação, sentimentos e 

emoções, reconhecimento que o futuro é socialmente construído. 

Capital social: ligado ao grau de cooperação e confiança entre os 

membros de uma sociedade. 

Capital cívico: desenvolvido a partir das práticas políticas democráticas, 

de confiança nas instituições públicas e da preocupação com os assuntos 

públicos. 
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Capital humano: relacionado aos conhecimentos e habilidades que os 

indivíduos possuem. 

Na visão de Boisier (1999), o capital sinergético resultante das nove 

formas de capital, seria a capacidade de promover ações em conjunto para fins 

coletivos. Desta forma a articulação do capital sinergético com os demais 

capitais e a preparação de um projeto político de desenvolvimento poderia criar 

condições para o desenvolvimento regional. 

Franco (2002) estuda autores como Jacobs e Putnam para explicar a 

relação entre as formas de organização de uma sociedade e seu 

desenvolvimento. Nesses estudos o autor encontra uma ligação de confiança, 

capacidade de associação e cooperação entre os cidadãos com o uso da 

governança, o governo e a prosperidade econômica. 

Ainda explica Franco (2002) que o sentimento de pertencerem a 

determinada região e o interesse por assuntos públicos explicariam o 

desenvolvimento regional da sociedade nos estudos de Putnam na Itália do 

final do século XX. 

O capital social diz respeito a características da organização 
social, como confiança, normas e sistemas que contribuam 
para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações 
coordenadas. (PUTNAM, 2000, p. 177). 

Um bom governo se explica da diferença entre a comunidade cívica e a 

comunidade menos cívica. 

Os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom 
governo e (em parte pelos seus próprios esforços) conseguem 
tê-lo. Eles exigem serviços públicos mais eficazes e estão 
dispostos a agir coletivamente para alcançar seus objetivos 
comuns. Já os cidadãos das regiões menos cívicas costumam 
assumir o papel de suplicantes cívicos e alienados. (PUTNAM, 
2000, p. 191). 

Logo é percebida uma nova configuração, o de Estado descentralizado, 

com interação entre governo e sociedade civil, possibilitando a aproximação 

com as realidades regionais mudando o estilo de atuação política e, por 
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conseqüência, melhorando os processos decisórios, levando ao 

desenvolvimento regional. 

Siedenberg (2006) relata que o termo desenvolvimento regional é 

normalmente associado às mudanças econômicas que ocorrem em um 

determinando local. O autor enfatiza que essas mudanças vão além dos 

aspectos econômicos, sendo gerado por uma série de inter-relações entre 

sociedade e governo. 

Conforme Dallabrida (2008) a forma de organização socioterritorial e uma 

variável fundamental para alavancar o desenvolvimento de uma região e está 

diretamente ligado com a capacidade de inovação da região. 

O desenvolvimento de uma região pode ser entendido como as inter-

relações entre Estado, a sociedade civil, empresas privadas, cultura local e 

uma consciência colaborativa entre os membros da sociedade. O 

desenvolvimento regional ocorre quando há capacidade de aprendizagem e 

inovação interagindo entre as instituições públicas e privadas da região. 

 

2.5 Governanças e gestão 

 

A administração pública tem sofrido grandes mudanças nas últimas 

décadas, tanto na estrutura quanto na funcionalidade, motivado por inúmeros 

problemas de gestão e perda da capacidade do Estado de ser provedor do 

bem-estar social. Não deixando de lado a complexidade da vida moderna 

juntamente com as grandes pressões da sociedade para a reforma de políticas 

públicas e melhorias sociais. (GUBERMAN et. KNOPP, 2009). 

A partir dessa dinâmica cria-se um ambiente onde o Estado necessita ter 

um novo papel na sociedade evoluindo a forma de gestão pública 

desenvolvendo assim governanças mais abertas aos interesses da população 

ao invés de governo fechado que apenas impõe regras. 
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Por governança estamos nos referindo tanto ao processo políticonegocial 

de identificação de necessidades e construção de objetivos (ou políticas) 

quanto à efetividade de sua implantação, assegurando aos interessados 

legítimos (stakeholders) influenciar e conhecer seus resultados. Fischer (1996, 

p. 19), entende que “governance [governança] é um conceito plural, que 

compreende não apenas a substância da gestão, mas a relação entre os 

agentes envolvidos, a construção de espaços de negociação e os vários papéis 

desempenhados pelos agentes do processo”.  

Para Martins (1998), a governança social seria um arranjo institucional 

baseado na regulação, na interação e orquestração de ações entre o Estado, 

agentes econômicos (mercado) e sociedade civil – sendo estes atores dotados 

de diferentes capacidades, diferentes e divergentes interesses e racionalidades 

(lógicas), para a promoção do bem estar social. 

É possível perceber uma descentralização do poder do Estado e o 

aumento da participação da sociedade nas decisões do governo. Dowbor 

(2003) argumenta sobre a importância das organizações comunitárias nas 

democracias mais avançadas, onde o cidadão participa das decisões do seu 

bairro, seu município ou de grupos culturais. 

Amaral (2002) ressalta a respeito da confusão que possa haver entre 

descentralização do Estado com redução do Estado. A regionalização do poder 

não enfraquece o Estado, mas sim o fortalece. O seu poder político continua 

centralizado o que muda é o poder administrativo é se torna regional. 

Percebe-se a necessidade de desenvolver mecanismos que auxiliem o 

crescimento social e econômico de um município, pois somente com a 

compreensão dos interesses da sociedade civil é possível aprimorar as formas 

e técnicas de gestão pública. 
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2.6 Gestão Intersetorial 

A qualidade de vida demanda uma visão integrada dos problemas sociais. 

A ação intersetorial surge como uma nova possibilidade para resolver esses 

problemas que incidem sobre uma população que ocupa determinado território. 

Essa é uma perspectiva importante porque aponta para uma visão integrada 

dos problemas sociais e de suas soluções. Com isso, busca-se otimizar os 

recursos escassos procurando soluções integradas, pois a complexidade da 

realidade social exige um olhar que não se esgota no âmbito de uma única 

política social. 

A intersetorialidade incorpora a idéia de integração, de território, de 

eqüidade, enfim dos direitos sociais; é uma nova maneira de abordar os 

problemas sociais. 

Cada política social encaminha a seu modo uma solução, sem considerar 

o cidadão na sua totalidade e nem a ação das outras políticas sociais, que 

também estão buscando a melhoria da qualidade de vida. 

Essa abordagem supõe a consideração dos problemas sociais onde eles 

se manifestam. Nessa perspectiva, a cidade constitui um espaço privilegiado 

para realizar a ação intersetorial. É um espaço definido territorial e socialmente, 

onde as pessoas vivem e se reproduzem. É nela que as pessoas e os grupos 

se relacionam para construírem o seu futuro. Por isso, é na cidade onde se 

concretiza, principalmente, a integração das políticas sociais e, 

consequentemente, a ação intersetorial e interinstitucional (Junqueira, 1999, 

p.61). 

A ação inrtersetorial é um processo de aprendizagem e de determinação 

dos sujeitos, que deve resultar em uma gestão integrada, capaz de responder 

com eficácia à solução dos problemas da população de um determinado 

território, saindo, entretanto, do âmbito da necessidade para o da liberdade. O 

homem é considerado na sua integralidade, superando a autonomização e a 

fragmentação que têm caracterizado a gestão das políticas sociais para uma 

dimensão intersetorial.  
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A intersetorialidade que transcende um único setor social é a “articulação 

de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações 

para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando o 

desenvolvimento social, superando a exclusão social” (Junqueira e Inojosa, 

1997). É uma nova lógica para a gestão da cidade, buscando superar a 

fragmentação das políticas, considerando o cidadão na sua totalidade. Isso 

passa pelas relações homem/natureza e homem/homem que determinam a 

construção social da cidade. 

A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova 

maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços, para garantir 

um acesso igual dos desiguais. Isso significa alterar toda a forma de articulação 

dos diversos segmentos da organização governamental e dos seus interesses. 

Tratar os cidadãos, situados num mesmo território, e seus problemas, de 

maneira integrada, exige um planejamento articulado das ações e serviços. 

Mas isso só não basta. Esse novo fazer envolve mudanças de valores, de 

cultura, que são percebidas: nas normas sociais e regras que pautam o agir de 

grupos e organizações sociais. Essa mudança exige a apreensão da cultura 

baseada em aspectos rotineiros das práticas cotidianas, que “definem o estágio 

socialmente construído em relação ao qual a geração de atores dá vida à sua 

cultura” (Morgan, 1996:137). 

A intersetorialidade como um meio de intervenção na realidade social 

exige articulação de instituições e pessoas, para integrar e articular saberes e 

experiências estabelecendo um conjunto de relações, constituindo uma rede. 

Essas relações entre instituições e pessoas permite pensar na ideia de rede 

como uma possibilidade de “reconstruir a sociedade civil” (Dabas, 1995, p.447), 

que se desenvolve a partir de seus integrantes, que se articulam em função do 

bem-estar social e da produção, tornando-os produtores ativos. 

A noção de rede como um emaranhado de relações das quais os 

indivíduos constituem os nós, significa uma transformação das ideias sobre 

organização social. 
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Mas ainda hoje temos dificuldades para incorporar as implicações da 

metáfora de rede tanto no nível das organizações como da sociedade. “A 

maioria das pessoas continuam pensando como indivíduos isolados e não 

como parte de múltiplas redes de interações: familiares, de amizade, de 

trabalho, recreativas”, etc. (Najmanovich,1995, p.61). 

Portanto, o conceito de gestão intersetorial e de rede cria novas 

possibilidades de intervenção, gerando em cada um de seus membros a 

participação que viabiliza a reconstrução da sociedade civil. Ocasiona a criação 

de respostas novas aos problemas sociais, tornando mais eficaz a gestão 

social, que se caracteriza por ser intersetorial, articulando instituições e 

pessoas para construírem projetos, recuperar a vida e a utopia. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

O caminho metodológico traçado neste estudo é de caráter exploratório, 

pois, de acordo com Gil (2006, p.43), “as pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias”, as 

pesquisas descritivas “visam descobrir a existência de associações entre 

variáveis” (GIL, 2006, p. 44).  

A pesquisa documental e a pesquisa de campo com um estudo de caso 

são a linha norteadora deste estudo. De acordo com Yin (2005), o estudo de 

caso é uma forma de se fazer pesquisa investigativa de fenômenos atuais 

dentro de seu contexto real, em situações em que as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidas. 

Através de um roteiro de entrevista semiestruturada, foi feito um 

levantamento mais detalhado das alianças existentes entre os setores.  

De acordo com May (2004, p. 149) a entrevista semiestruturada tem o seu 

caráter aberto, ou seja, o entrevistado responde as perguntas dentro de sua 

concepção, mas, não se trata de deixá-lo falar livremente. O pesquisador não 

deve perder de vista o seu foco.  

Gil (1999, p. 120) explica que “o entrevistador permite ao entrevistado 

falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, 

esforça-se para a sua retomada”. Percebe-se que nesta técnica, o pesquisador 

não pode se utilizar de outros entrevistadores para realizar a entrevista mesmo 

porque, faz-se necessário um bom conhecimento do assunto 

Rosa e Arnoldi (2006) afirmam que a entrevista é uma das técnicas de 

coleta de dados considerada como sendo uma forma racional de conduta do 
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pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo 

sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o 

mínimo de esforço de tempo. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a proposta de Yin (2005) quanto à estrutura de 

procedimentos na utilização de estudo de caso. Conforme a figura 2. 

Figura 2 - Método de estudo de caso. Definição e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Método de Estudo de Caso – Definição e Planejamento.                                                         
Fonte: Adaptado de Yin (2005) 

 

3.2 Delimitação dos sujeitos de pesquisa 

 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, foi delimitada a cidade de 

Paranavaí, Noroeste do Paraná, onde os sujeitos da pesquisa foram 

delimitados pela participação direta nas decisões tomadas pelo Fórum de 

Desenvolvimento Regional. 
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A região delimitada para o estudo é a Noroeste do Paraná, formada pelos 

28 (vinte e oito) municípios participantes da AMUNPAR (Associação dos 

Municípios do Noroeste Paranaense), onde a AMUNPAR e o FDR têm sua 

sede na cidade de Paranavaí-PR e executam as reuniões e debates em 

parceria. Com essa delimitação o levantamento dos dados se torna mais 

eficiente. 

O foco do estudo é voltado a levantar as alianças estratégicas 

intersetoriais existentes entre o FDR, empresas e o governo municipal. 

Identificam-se nesta pesquisa os agentes participantes do Fórum de vários 

setores da sociedade, facilitando o levantamento dos dados e suas respectivas 

alianças entre os setores. 

A análise documental identificará as ações efetivamente executadas 

pelo FDR e que resultaram em mudanças no governo local, sociedade, 

indústrias e empresas. Esses dados servem para reforçar a importância do 

Fórum no contexto regional. 

Foram ainda realizadas entrevistas com os participantes do Fórum e das 

Câmaras Técnicas a fim de aperfeiçoar as informações pesquisadas. A 

entrevista reforçará os dados levantados pelos documentos, atas e relatórios 

disponibilizados pela instituição. Também foram verificadas as ações 

executadas após decisões tomadas nas reuniões do Fórum que realmente 

causaram mudanças no contexto regional. 

 

3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

No levantamento dos dados, de acordo com Yin (2005), existem seis 

fontes de evidências para o estudo de caso: documentos, registros em 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos, estes combinados de diferentes formas. Estas fontes de evidência 
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geralmente são agrupadas em três grupos: observação, entrevistas e 

documentos.  

Para melhor conhecer o FDR é executada a observação de caráter 

participante, conforme afirmação de Godoy (2010), e explica que “a observação 

participante ocorre quando o pesquisador deixa de ser um mero espectador” 

(GODOY, 2010 p. 133), ou seja, ele pode participar dos eventos que forem 

estudados.  

Godoy (2010) afirma que a técnica de observação geralmente é 

combinada com entrevistas. Estas podem ser rápidas e informais com 

anotações do pesquisador no caderno de campo que utiliza para registrar suas 

observações. Outra opção são as entrevistas estruturadas. Neste caso, o 

pesquisador utiliza um roteiro norteador para obter informações sobre a sua 

pesquisa, segundo a concepção do entrevistado sobre o tema.  

Ainda orienta Godoy (2010) que documentos podem ser entendidos como 

materiais escritos, estatísticas, elementos iconográficos entre outros. E ainda, 

são denominados primários quando produzidos por pessoas que vivenciaram o 

evento estudado e, secundários, quando reunidos por pessoas que não 

estavam presentes na elaboração. 

Com base nesta perspectiva metodológica a coleta dos dados será 

realizada da seguinte forma: 

a) Observação participante, pois o pesquisador atuará nos eventos 

observados, ou seja, pretende-se identificar e analisar os dados 

assim como ocorrem e com participação direta no campo de estudo. 

Realizará as anotações no caderno de campo ao registrar 

informações importantes na participação de eventos, reuniões, em 

visitas ao FDR e as Câmaras Técnicas; 

b) Entrevistas semiestruturadas, o que possibilitará uma amplitude 

maior de informações sobre o tema, e; 
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c) Levantamento bibliográfico de documentos que expressem as 

concepções políticas acerca do Fórum, Câmaras Técnicas, além de 

projetos e ações executados pela instituição. Portanto, utilizar-se-á 

dados primários e secundários. 

As entrevistas foram compostas por questões norteadoras, com base 

nos estudos de Fischer (2002), em anexo ao final deste estudo. 

 

3.4 Descrição do procedimento ético na pesquisa 

 

Após o término das entrevistas, os relatos foram transcritos em forma de 

texto e enviados aos entrevistados para apreciação e concordância. Todas as 

entrevistas foram aprovadas e autorizadas para a utilização nesta pesquisa. 

Os dados informados, de acordo com o termo de consentimento, foram 

mantidos em sigilo e a participação dos entrevistados foi voluntária. Aqueles 

que participaram da pesquisa tiveram a liberdade de desistirem dessa 

participação se assim o desejassem. 

Foi garantido pelo pesquisador o esclarecimento de quaisquer dúvidas 

em todas as etapas da entrevista. Portanto todas as dúvidas foram sanadas 

antes que fossem assinados os termos de consentimentos. 

Também foi garantida a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo, bem 

como em devolver o relato com alterações ou sugestões de alterações, sendo 

que a recusa do documento, em sua totalidade ou em partes, bem como 

eventual necessidade de retirar possíveis dados do documento desta pesquisa 

foram respeitados, a qualquer momento sem acarretar nenhum tipo de prejuízo 

de qualquer espécie aos entrevistados. 
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Não existiram despesas ou compensações pessoais para os 

participantes em qualquer fase do estudo portanto não houve compensação 

financeira relacionada à participação dos entrevistados. Todas as despesas 

adicionais foram absorvidas pelo pesquisador. 

O pesquisador comprometeu-se em utilizar os dados coletados para fins 

científicos e os resultados serão apresentados por meio de congressos, 

estudos acadêmicos e artigos científicos. 

Nos anexos, consta um modelo do termo de consentimento assinado 

pelos entrevistados e pelo pesquisador, disponível a qualquer momento para 

consulta. O resultado das análises das entrevistas representa o sustentáculo 

desta pesquisa.   

 

3.5 Análise dos resultados 

 

O material coletado, documentos e relatórios obtidos compõem um 

quadro com as informações pertinentes para responder aos objetivos da 

pesquisa. As entrevistas foram transcritas e as informações foram consolidadas 

em um segundo quadro, a fim de que as informações sejam analisadas e 

complementadas pelo discurso obtido. 

Godoy (2011) apresenta dois aspectos importantes quanto ao rigor no 

estudo de caso qualitativo. O primeiro deles diz respeito a possibilidade dos 

resultados de uma investigação particular serem repetidos em contextos 

diferentes. Quanto a este aspecto acredita-se que a trajetória metodológica 

deste estudo possa ser replicada em outros contextos, se forem mantidos os 

mesmos critérios quanto à delimitação da amostra e coleta de dados. 

E o segundo aspecto questiona a confrontação dos dados coletados com 

a descrição oferecida pelo pesquisador. Neste sentido o trabalho do 

pesquisador será cercado de cuidados e verificações constantes quanto ao 
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percurso metodológico a fim de garantir a coerência e clareza dos 

procedimentos e informações. 

Quadro 1 – Objetivos de Pesquisa com os participantes do FDR 

QUESTÕES APRESENTADAS AOS 
PARTICIPANTES DO FDR 

O QUE SE OBJETIVA 
DESCOBRIR 

Qual setor você representa nas reuniões 
do Fórum de Desenvolvimento Regional 

ou nas Câmaras Técnicas? 

Identificar quais setores da 
sociedade são representados nas 

reuniões do FDR. 

Qual o objetivo da aliança do seu setor 
com o Fórum? 

Identificar o foco central do setor 
com o Fórum. 

Os resultados alcançados pela aliança 
do FDR com os demais setores 

correspondem às expectativas iniciais 
das organizações aliadas? 

Identificar se os participantes 
percebem resultados ou 

mudanças no contexto social de 
desenvolvimento. 

Cada organização aliada conhece as 
expectativas da outra em relação aos 

resultados esperados da aliança? 

Identificar se os setores 
participantes do Fórum conhecem 
os outros setores e organizações 

envolvidas. 

As relações pessoais exercem influência 
na elaboração das estratégias da 

aliança? 

Identificar se as relações 
pessoais interferem nos 

resultados ou nas reuniões. 

O nível de comprometimento de cada 
organização com a aliança é alto ou 

baixo? 

Identificar a percepção dos 
participantes com relação ao 

comprometimento de cada um. 

A participação das organizações na 
aliança é efetiva ou não? 

Identificar se todos enxergam a 
participação dos setores e 

organizações. 

Atividades que propiciam a comunicação 
entre as organizações aliadas são 

realizadas com frequência? 

Identificar se existe circulação de 
informações no FDR. 

Os papéis a serem desempenhados 
pelas organizações aliadas estão 

Identificar se todos os envolvidos 
conhecem seus papéis no Fórum. 
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claramente definidos? 

A forma como estão distribuídas as 
responsabilidades entre as organizações 

aliadas contribui para que a aliança 
atinja seus objetivos? 

Identificar se os objetivos são 
atingidos com o modelo de 

distribuição de responsabilidades. 

As organizações aliadas compartilham 
entre si know-how, ou conhecimentos 

específicos? 

Identificar se todos compartilham 
dos conhecimentos que possam 

resultar em crescimento e 
desenvolvimento. 

A aliança contribui para o 
desenvolvimento institucional de cada 

organização envolvida? 

Identificar se existe resultados 
efetivos de desenvolvimento nas 

organizações envolvidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 2 - Síntese dos Resultados das Entrevistas 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO RESPOSTAS 

Qual setor você representa nas reuniões 
do Fórum de Desenvolvimento Regional 

ou nas Câmaras Técnicas? 

Empresas, Instituições de Ensino, 
Instituições Sociais. 

As indústrias não foram citadas. 

Qual o objetivo da aliança do seu setor 
com o Fórum? 

Propiciar troca de informações e 
ajuda para o desenvolvimento do 

meu setor. 

Os resultados alcançados pela aliança 
do FDR com os demais setores 

correspondem às expectativas iniciais 
das organizações aliadas? 

Sim, todos percebem os 
resultados e se sentem satisfeitos 

com o que é alcançado. 

Cada organização aliada conhece as 
expectativas da outra em relação aos 

resultados esperados da aliança? 

Não, pouco se conhece das 
expectativas das outras 

organizações, apenas o que é 
relatado em reunião. 

As relações pessoais exercem influência 
na elaboração das estratégias da 

Sim, os relacionamentos ajudam 
muito na continuidade do Fórum e 
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aliança? nos resultados atingidos. 

O nível de comprometimento de cada 
organização com a aliança é alto ou 

baixo? 
Em sua maioria é alto. 

A participação das organizações na 
aliança é efetiva ou não? 

As organizações citadas 
participam efetivamente da 

aliança. 

Atividades que propiciam a comunicação 
entre as organizações aliadas são 

realizadas com frequência? 
Poucas vezes, poderia ser maior. 

Os papéis a serem desempenhados 
pelas organizações aliadas estão 

claramente definidos? 

Desde o primeiro momento de 
participação da organização no 
Fórum é explicado e delimitado 

cada papel. 

A forma como estão distribuídas as 
responsabilidades entre as organizações 

aliadas contribui para que a aliança 
atinja seus objetivos? 

Sim, existe cumplicidade e 
resultados alcançados. 

As organizações aliadas compartilham 
entre si know-how, ou conhecimentos 

específicos? 

Alguns sim, mas poderiam 
melhorar essa troca. 

A aliança contribui para o 
desenvolvimento institucional de cada 

organização envolvida? 

Sim, os resultados atingidos 
melhoram as organizações 

participantes e em contrapartida 
atingem melhoras no 

desenvolvimento regional. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.6 Relatório de Entrevistas 

 

Os participantes do FDR entrevistados além de fazerem parte do Fórum 

têm participação nas organizações dos diversos setores da sociedade, ou 
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como proprietários ou como colaboradores. Todos os participantes foram 

entrevistados com a devida autorização de cada membro. 

Com relação aos setores envolvidos, identificou-se a ausência das 

indústrias nas reuniões do FDR e nas decisões ou propostas para debate e 

melhorias da região. A participação maior é das empresas privadas, instituições 

de ensino, ONG’s e profissionais liberais como engenheiros, arquitetos e 

profissionais da saúde. 

Dentre os entrevistados 80% percebem a efetividade do Fórum e dos 

resultados atingidos com as decisões tomadas dentro das reuniões. Destacam 

a liberdade para expor seus projetos e problemas e o retorno que o FDR 

proporciona a organização. Ainda ressaltam que o Fórum deixa claro que todos 

podem participar das reuniões e se juntarem a aliança, porém nem todos se 

dispões a isso. 

No sentido de entender as motivações de abertura do Fórum e sua 

continuidade, existe unanimidade na afirmação que se faz necessário 

mudanças constantes na região, uma busca pela melhoria social e econômica 

da região. Com isto os entrevistados afirmam que lutar pela região é o grande 

motivador da formação e continuidade do FDR. A questão motivacional foi 

muito enfatizada pelos entrevistados, que demonstraram compromisso com o 

Fórum e incentivam outros a participar. 

Todos os membros têm liberdade para uso da palavra e solicitação de 

pauta de reunião. Existe um presidente do FDR com seu respectivo vice, 

porém ambos não recebem verba ou salário para a participação. Neste 

contexto foi enfatizado que a única pessoa que recebe salário é a secretária do 

Fórum, que através da Agência de Desenvolvimento Regional tem uma verba 

da prefeitura destinada a este pagamento e dos custos como água, luz, 

aluguel, telefone e internet. Os outros participantes não recebem valor algum. 

“A formação do FDR ocorreu da necessidade de melhorar os aspectos 

sociais e econômicos da região Noroeste do Paraná, com isso os fundadores 

iniciaram um projeto com reuniões sazonais para debates sobre os diversos 
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temas que envolviam o desenvolvimento regional”, afirma entrevistado do setor 

de comércio. 

Uma reclamação recorrente, cerca de 15% dos entrevistados, afirma que 

um problema no contexto do FDR é o uso de liturgia religiosa na abertura das 

reuniões, focando apenas uma religião, a católica. Na visão destes 

entrevistados isso dificulta a participação de outras organizações que seguem 

outros ritos religiosos. O que se defender por estes entrevistados é a 

neutralidade religiosa para as reuniões, visto que afasta outros ou demonstra 

preconceito com outras religiões, mesmo não seja esse o objetivo do FDR. 

No relato das alianças, existe unanimidade de respostas que demonstram 

que o Fórum forma alianças fortes e efetivas. As propostas debatidas e 

transformadas em projetos atingem os resultados esperados de 

desenvolvimento e mudança regional. 

Na pesquisa documental, os resultados foram comprovados pelas ações 

e projetos relatados em atas e projetos. Ações que modificaram a dinâmica da 

região levando ao desenvolvimento e crescimento da cidade e seu entorno. 

Quadro 3 -  Mapeamento das atividades realizadas pelo FDR  

• Participação em Feiras de Saúde, promovida pelo Sesc, mostrando 

suas atividades à população, demonstrando alguns de seus projetos 

ou ações como forma de conscientização da comunidade da existência 

e importância da sua participação. Em uma das feiras a câmara 

técnica de urbanismo e meio ambiente apresentou cartazes e 

informações a respeito das leis que compõem o plano diretor do 

município, como lei de zoneamento, código de obras, entre outras, 

conscientizando a população que existem leis que regem a 

convivência em comunidade; noutra feira foi demonstrada a estrutura 

desta organização, convidando a população a participar;  

• A câmara técnica de comércio e serviços iniciou um movimento e 
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trouxe para Paranavaí, em parceria com a ACIAP, a abertura de um 

cinema, que por muitos anos esteve sem esta opção de cultura e lazer;  

• A câmara técnica de agropecuária e agroindústria desenvolveu um 

projeto para a criação da Feira da Lua, na Praça dos Pioneiros, 

oferecendo todas as sextas-feiras à noite, opções de 

hortifrutigranjeiros, de produtos caseiros e praça de alimentação, 

gerando opção de renda a muitas famílias e lazer a toda a 

comunidade, a mais de seis anos;  

• A câmara técnica de educação promoveu um seminário motivacional 

chamado ‘Pedagogia do Conhecimento’, em parceria com o Sebrae, 

com um convidado especial, cujo objetivo foi provocar o interesse pela 

literatura e pelo fazer acontecer, e que contou com mais de 500 

pessoas;  

• A câmara técnica de educação desenvolveu o projeto de alfabetização 

de adultos chamado, ‘Educação, janela para o mundo’, em parceria 

com várias empresas da cidade e com o Sebrae;  

• A câmara técnica de comércio e serviços desenvolveu um projeto, 

‘Visual 10’, de melhoria das fachadas das lojas do comércio da cidade, 

que contou com uma adesão grande e teve grande sucesso que o 

projeto conseguiu a adesão de escolas e creches voluntariamente, 

contribuindo para a melhoria das vendas, mas também proporcionou a 

melhoria dos ambientes de escolas e creches;  

• O Sebrae idealizou um projeto, através dos Fóruns de 

Desenvolvimento, sendo Paranavaí um dos Municípios contemplados 

no Paraná, chamado ‘Gestão do Desenvolvimento por Indicadores’, 

que possibilitou ao Fórum a definição junto à comunidade de 

indicadores, que espelham a realidade do município, em sete 

dimensões distintas: ambiental, tecnológica, social, econômica, 

cultural, físico/territorial, político/institucional. Os indicadores foram 
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levantados com a comunidade e o objetivo foi organizar os recursos 

disponíveis estabelecendo metas e prioridades na implementação de 

ações e projetos que promovam o desenvolvimento, incentivando a 

sociedade a fomentar ações capazes de melhorar os índices 

mensurados;  

• O projeto ‘IPTU CIDADANIA’, teve como objetivo geral a 

conscientização e mobilização da população dos bairros quanto à 

possibilidade do pagamento deste imposto ser traduzido em obras 

priorizadas pela própria população, num índice de 50%, para cada 

área arrecadada, numa lição de cidadania e visando a melhoria da 

qualidade de vida;  

• O projeto ‘Pedagogia Empreendedora’ desenvolvido pela câmara 

técnica da educação e implantado, em parceria com o Sebrae, 

prefeitura municipal e ACIAP, em todas as escolas municipais, 

envolvendo inicialmente 50 professores, formando 17 multiplicadores 

que aplicaram esta metodologia em 300 professores para que estes 

trabalhassem com seus alunos, totalizando mais de 2000 crianças. 

Esta metodologia tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo 

e incentivar as crianças através da atitude, mostrando que é possível, 

para todos, sonhar e buscar a realização do sonho. Ainda está em 

andamento;  

• O CODEP promoveu o I Curso de Formação de Consultores em 

Desenvolvimento Comunitário, tendo como facilitador o professor José 

Monir Nasser, da Avia Internacional Consultoria, com objetivo de 

preparar as pessoas para a participação social;  

• A câmara técnica de assuntos comunitários tomou a iniciativa de 

incentivar a comunidade a participar de um projeto, chamado ‘Tributo à 

Cidadania’ objetivando a arrecadação antecipada de imposto de renda 

direcionando-o ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de 

modo que este imposto fique totalmente no município e seja aplicado, 
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através de projetos, em entidades locais. A iniciativa contou com as 

parcerias do Provopar e do Sindicato dos Contadores do Município, 

contribuindo para o desenvolvimento da cidadania;  

• O projeto ‘Cultura e Comunidade’, idealizado pela câmara técnica da 

educação, dividido em três grupos de estudos, tem como objetivo: 

formar grupos de líderes comunitários na metodologia de 

empreendedorismo cívico discutida na obra “Economia do Mais”; 

auxiliar um grupo de intelectuais interessados na compreensão da 

obra “A Crise do Mundo Moderno”; e iniciar um grupo de jovens na alta 

cultura humana. Este projeto terá duração de 10 meses, sendo um 

encontro de três horas e meia por mês, envolvendo aproximadamente 

70 pessoas e conta com parceiros como ACIAP e Sebrae e objetiva 

desenvolver o empreendedorismo cívico na comunidade;  

• A I Oficina de Sinalização Turística realizada pela câmara técnica de 

turismo, em 30 de novembro de 2005, em parceria com o Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná (CREA-Pr), Eco 

Paraná, Secretaria de Estado do Turismo (SETU), Associação 

Profissional de Engenharia e Arquitetura de Paranavaí (APEAP) e 

Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (AMUNPAR), faz 

parte de um projeto maior e tem como objetivo o desenvolvimento do 

levantamento do inventário dos municípios da região da AMUNPAR 

para o desenvolvimento de um projeto de sinalização turística regional 

e a busca dos recursos necessários para a sua implantação. Neste 

sentido, o projeto tem ainda a participação da FAFIPA, através do 

departamento de geografia, onde um curso de inventariação já foi feito 

em 2006 e está programado o segundo para este ano. O projeto tem 

como objetivo o incentivo ao turismo como fonte de renda e lazer para 

o município e região;  

• Desde 2005, o SEBRAE tem desenvolvido o projeto Bairro 

Empreendedor, tendo entre os parceiros, o CODEP, cujo objetivo é 

promover o aumento da geração de renda pela educação 
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empreendedora. O projeto se estendeu em cinco diferentes bairros da 

cidade em 2005 e em três bairros em 2006 e o sucesso é garantido, 

pois, como exemplo em 2005 foram 104 empreendedores que 

chegaram ao final do projeto com seus planos de negócios prontos 

para serem implantados. Destes, 42 já estão devidamente operando e 

os demais informais estão sendo acompanhados pelos tutores que são 

os alunos do curso de administração de empresas da faculdade de 

Paranavaí. Neste ano, o projeto se realizará em dois novos bairros. 

• Expedições pelo Mundo da Cultura – projeto desenvolvido em parceria 

com o SESI/PR. Sete encontros já foram feitos neste ano, uma vez por 

mês, com início em março. Os encontros são feitos pelo professor 

José Monir Nasser com clássicos da literatura mundial. Além do 

patrocínio do SESI o projeto conta com outros parceiros como ACIAP, 

Prefeitura Municipal e SEBRAE. Ligados a este projeto existem mais 

outros 02 que são: 'Sociedade Perene' e 'Gente que Lê' que estão em 

andamento desde o início de 2006 com encontros mensais e todos 

visam o desenvolvimento cultural, isto é, a formação de capital 

humano em Paranavaí e região; 

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná – o projeto para 

viabilização da instalação de um Campus Paranavaí da UTFPr foi feito 

pelo grupo técnico do CODEP em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação. Participação efetiva na seleção dos cursos a serem 

implantados como também na busca do material necessário de apoio 

ao projeto de toda a região da AMUNPAR além da mobilização 

regional para o envolvimento dos municípios e políticos na aprovação 

do projeto pelo governo federal; 

• Projeto Nova Indústria – projeto desenvolvido em parceria com o 

SESI/FIEP direcionado ao empreendedorismo industrial. Teve início 

em fevereiro deste ano e está sendo trabalhado com a cadeia da 

pecuária bovina de corte. Estão sendo desenvolvidas 

aproximadamente 20 iniciativas de implantação de novas indústrias 
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desta cadeia. Além do SESI, o projeto tem muitos outros parceiros 

como UNIPAR, SICOOB, ACIAP, SEBRAE, entre outros; 

• Educação de Tempo Integral – têm sido desenvolvidas ações em 

parceria com o Deputado Estadual Antonio Teruo Kato para divulgar e 

conscientizar a região da AMUNPAR da importância e necessidade de 

implantação de escolas em Tempo Integral em nossa região. Foi feito 

um encontro regional para discussão da educação em tempo integral 

trazendo o prefeito de Apucarana e, além da apresentação dele e de 

seu secretário de desenvolvimento humano, o encontro contou 

também com a apresentação da escola CAIC de Paranavaí que 

funciona em tempo integral. Fez-se a mobilização da região para 

participar do VII encontro nacional de educação em tempo integral em 

Apucarana com o envolvimento da AMUNPAR. 

• Inclusão Social dos Catadores de Material Reciclável – Está sendo 

implantando, através da Câmara Técnica de Urbanismo e Meio 

Ambiente, um projeto na Cooperativa de Catadores de Material 

Reciclável de Paranavaí (COOPERVAÍ) com ações, desde o início de 

2007, capacitando os membros desta cooperativa e de suas famílias 

com programas que vão desde a alfabetização básica até cursos de 

prevenção às doenças, preservação do meio ambiente, economia 

doméstica, opção de renda, cooperativismo, empreendedorismo, entre 

outros, além do acompanhamento da estrutura e administração da 

cooperativa visando à melhoria de renda dos cooperados e a sua 

sustentabilidade. O projeto está sendo implantado com a parceria de 

muitas entidades e órgãos com sede no município;  

• Valorizando e Promovendo a Vida – Este projeto teve início em 2006 

com a discussão e formatação através da Câmara Técnica de Saúde e 

início de sua implantação com reunião de conscientização e adesão na 

AMUNPAR e treinamento dos funcionários da Prefeitura Municipal de 

Paranavaí. Neste ano, está sendo feito este treinamento com os 

municípios da região da AMUNPAR. O projeto visa a prevenção da 



55 

 

AIDS e gravidez na adolescência e tem como principais parceiros o 

SESC, o Consórcio Intermunicipal de Saúde e a AMUNPAR;  

• Inserção do Jovem em Curso de Formação Profissional – projeto 

executado através da Câmara Técnica Jovem (CATEJ) com objetivo 

de inclusão dos jovens em cursos de formação intelectual, cultural e 

profissional fazendo a ligação entre as oportunidades oferecidas e a 

viabilização da sua inserção. A CATEJ conseguiu o preenchimento das 

vagas dos cursos para jovens oferecidos pelo SENAI de Paranavaí, 

além da parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da 

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí 

(FAFIPA) para integração dos jovens no projeto 'Expedições pelo 

Mundo da Cultura', parceria no projeto do Coletivo Jovem de Meio 

Ambiente (grupo que luta pela defesa do meio ambiente) para 

formação de monitores do Parque Municipal como também parceria 

com o Centro Tecnológico da Mandioca (CETEM) na execução de 

cursos de panificação que estão em andamento. Além disso, a CATEJ 

é parceira do Sindicato do Comércio Varejista de Paranavaí 

(SIVAPAR), mantendo um contato permanente de mobilização de 

jovens para a participação em cursos, sendo que o SIVAPAR este ano 

já disponibilizou para o Projeto vagas nos cursos: Qualidade no 

Atendimento, Composição de letras e Textos e em fase de inscrições o 

Curso de Como Ser Mais Competitivo em Vendas e Gestão Eficaz na 

Negociação. Outras ações estarão sendo executadas como o curso de 

oratória já previsto para o final de setembro;  

• Revitalização do Terminal Rodoviário Aguilar Selhort - projeto que está 

sendo implantado através da Câmara Técnica de Comércio e Serviços, 

tem como objetivo a melhoria do Terminal Rodoviário Intermunicipal, 

por ser porta de entrada do município, através da formação de um 

grupo gestor e da capacitação de todas as pessoas que utilizam 

aquele espaço profissionalmente, desenvolvendo a cidadania e 

melhorando o ambiente e o atendimento dos serviços prestados 
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naquele local. Este projeto está sendo desenvolvido com vários 

parceiros; 

• Revitalização da Feira da Lua - projeto que está sendo implantado 

através da Câmara Técnica de Turismo e tem como objetivo a 

melhoria da feira, por ser uma opção de lazer muito utilizada no 

município, através do apoio à associação existente com relação às 

necessidades dos feirantes, quer na utilização do espaço público 

(praça dos Pioneiros) quer na capacitação de todas as pessoas que 

utilizam aquele espaço profissionalmente, desenvolvendo a cidadania 

e melhorando o atendimento dos serviços prestados naquele local. 

Este projeto está sendo desenvolvido com vários parceiros; 

• Cadastro Social Único Aprimorado – projeto que está sendo executado 

pela Câmara Técnica de Assuntos Comunitários e tem como objetivo a 

elaboração de um cadastro social unificado e ligado em rede com 

todas as entidades e órgãos afins do município melhorando, 

direcionando e priorizando o atendimento às pessoas conforme a 

necessidade. O projeto tem como parceiros todas as entidades e 

Prefeitura Municipal, entre outros; 

• Pedagogia Empreendedora - Projeto desenvolvido pela câmara técnica 

da educação e implantado, no final de 2004, em parceria com o 

Sebrae, prefeitura municipal e ACIAP, em todas as escolas municipais, 

envolvendo inicialmente 50 professores, formando 17 multiplicadores 

que aplicaram esta metodologia em 300 professores para que estes 

trabalhassem com seus alunos, totalizando mais de 2000 crianças. 

Esta metodologia tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo 

e incentivar as crianças através da atitude, mostrando que é possível, 

para todos, sonhar e buscar a realização do sonho. Ainda está sendo 

aplicado em todas as escolas de rede municipal; 

• Bairro Empreendedor - Desde 2005, o SEBRAE tem desenvolvido o 

projeto Bairro Empreendedor, tendo entre os parceiros, o CODEP, cujo 
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objetivo é promover o aumento da geração de renda pela educação 

empreendedora. O projeto se estendeu em cinco diferentes bairros da 

cidade em 2005 e em três bairros em 2006. Em 2005 foram 104 

empreendedores que chegaram ao final do projeto com seus planos de 

negócios prontos para serem implantados. Destes, 42 já estão 

devidamente operando e os demais informais estão sendo 

acompanhados pelos tutores que são os alunos do curso de 

administração de empresas da faculdade de Paranavaí. Neste ano, o 

projeto se realizará em dois novos bairros; 

• Avaliação de Benefício para o Fomento Industrial – a Câmara Técnica 

de Atração de Investimentos tem desenvolvido um trabalho importante 

junto à Prefeitura Municipal, há vários anos, analisando as solicitações 

de incentivos a implantação e/ou ampliação de atividades relacionadas 

à indústria e ao comércio com geração de novos investimentos e 

consequentemente aumento da receita do município e geração de 

novos empregos. Todas as reivindicações são encaminhadas a esta 

Câmara Técnica que emite seu parecer e encaminha ao poder público 

executivo para o encaminhamento devido. 

• Indústrias e empresas multinacionais que firmaram parceria com a 

região pelos incentivos fiscais como Hamburger Bob’s, Grupo GT 

Foods, Indústria de Beneficiamento de Laranja, etc. 

• Mudança dos sentidos e sinalização das ruas e avenidas da cidade e 

região. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de pesquisa documental dos projetos e 
atas do FDR. Acesso dia 17/05/2014. 

Para melhor compreensão do estudo é mostrado a seguir um quadro com 

os dados demográficos dos entrevistados, desta forma buscando informar sua 

idade, gênero, profissão e tempo de participação no Fórum de 

Desenvolvimento. 



58 

 

Quadro 4 – Dados Demográficos dos Entrevistados 

Entrevistado Sexo Faixa 
Etária Profissão 

Tempo de 
Participação no 

Fórum 
01 M 35 Setor Público 5 
02 M 58 Engenheiro 8 
03 M 65 Assistente Social 8 
04 M 28 Jornalista 2 
05 H 54 Comerciante 7 
06 H 48 Comerciante 6 
07 H 60 Vereador 9 
08 M 53 Professor 14 
09 H 59 Setor Transporte 10 
10 H 62 Empresário 10 
11 H 40 Associação Comercial 6 
12 H 35 Professor Universitário 2 
13 H 30 Comerciante 2 
14 M 25 Comerciante 1 
15 M 68 Ong 14 
16 M 41 Agronegócio 7 
17 M 39 Professor 4 
18 H 36 Empresário 4 
19 H 46 Sanepar 11 
20 H 38 Vereador 4 
21 H 49 Citricultor 4 
22 H 54 Empresário 5 
23 H 50 Comerciante 6 
24 M 52 Comerciante 6 
25 M 41 Sec. Saúde 4 
26 M 63 Arquiteto 7 
27 M 67 Designer 9 
28 H 42 Empresário 5 
29 H 56 Advogado 7 

Total de 
Homens 16  Tempo Médio 

Total de 
Mulheres 13  

7 anos 
Idade Média 48  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas com participantes do FDR. 
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4 FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para um entendimento das alianças estratégias intersetoriais, o estudo 

busca compreender quais são as alianças geradas pelo Fórum de 

Desenvolvimento da cidade de Paranavaí, estado do Paraná. Uma cidade 

estratégica no Noroeste do Paraná, polo comercial e industrial da região, 

porém com muitas preocupações relacionadas às questões de gestão pública, 

ações sociais e terceiro setor. 

O Fórum teve início com o Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí - 

CODEP, criado pela Lei Municipal N.º 2057/98 de 20 de julho de 1998, com o 

objetivo de auxiliar na formulação e execução das políticas de desenvolvimento 

sócio econômico de Paranavaí-PR e região. 

A implantação de um Fórum de Desenvolvimento em Paranavaí-PR tem 

múltiplas relações com a questão do crescimento urbano através da 

implementação de ações na gestão pública municipal em equilíbrio com os 

desejos de empresários e sociedade civil regional. 

A preocupação com o crescimento da cidade leva a discussão de técnicas 

para a atração de investimentos externos, assim desenvolvendo social, cultural 

e economicamente a cidade e seus distritos.  

Para solidificar a atuação do Fórum de Desenvolvimento Regional e do 

CODEP houve necessidade da criação de mais duas instâncias: o Fundo 

Municipal de Desenvolvimento (FMD), através da Lei Municipal 2082/98, e a 

Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), da Lei Municipal 9790/99, que é 

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, através 

da Lei 9.790, de 23 de março de 1999, do processo MJ 08000.018076/2000-10 

e publicado no Diário Oficial de 16 de novembro de 2000, em Paranavaí, 

estado do Paraná. 
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O Fórum Permanente para o Desenvolvimento de Paranavaí se 

caracteriza por ser um movimento autônomo de pessoas representativas dos 

diversos segmentos da sociedade, de participação voluntária, interessados no 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade. 

As principais características deste Fórum são: 

• Compartilhamento de responsabilidades sobre o desenvolvimento 

do local;  

• Direcionamento e sustentabilidade ao processo de 

desenvolvimento;  

• Redução dos desperdícios de recursos e esforços;  

• Aumento da autonomia das comunidades na solução de 

problemas;  

Esta organização social tem a importância de oportunizar de forma 

democrática e instituir como hábito o debate elevando a consciência sobre 

cidadania. 

Este Fórum tem desempenhado o papel de auxiliar o poder executivo no 

processo de desenvolvimento do município como agente crítico do processo, 

muitas vezes desempenhando a função de gestor e de agente intelectual 

deste, além de ser articulador e integrador das forças da comunidade. 

O objetivo do Fórum é desenvolver um ambiente de cooperação para 

promover o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Ele tem desempenhado inúmeras funções como: 

• Articular e integrar as diversas instituições e pessoas;  

• Estabelecer as prioridades para o desenvolvimento do município;  

• Identificar as potencialidades e fomentar seus aproveitamentos;  
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• Promover o debate, encaminhar e acompanhar propostas e ações;  

• Tutoria ao desenvolvimento sustentável no município;  

• Ser o gestor da agenda local;  

• Disseminar os valores cívicos.  

São valores que norteiam as ações desta organização: integração, 

respeito, transparência, cooperação, democracia, visão de futuro, ética, 

comprometimento, autenticidade, suprapartidarismo, coerência de propósito. 

Independentemente de partido político, credo ou posição social, que 

desejam a melhoria das condições econômicas, sociais e políticas do 

município, todas as pessoas, podem participar do Fórum Permanente para o 

Desenvolvimento de Paranavaí.  

Sua criação se deve a iniciativa de alguns líderes de Paranavaí que, após 

terem participado de um curso chamado de “SEBRAE IDEAL”, concluído em 

julho de 1996, receberam como tarefa a idealização de um Projeto Ideal: 

“Elaborar um Projeto que atenda interesses da Comunidade”. 

O grupo inicialmente composto para execução deste projeto acabou 

ficando reduzido a algumas pessoas que na sequência o constituíram. Com 

muitas reuniões em associações, órgãos e grupos representativos de diversos 

segmentos profissionais começaram a participação popular.  

Segundo informações de um dos participantes da criação do Fórum, em 

uma das entrevistas realizadas, este grupo promoveu a ampliação das 

informações sobre o cooperativismo e relações humanas, o que fez com que 

todos os envolvidos iniciassem um processo de formação crítica, ampliando 

sua visão profissional e social, pequenos e grandes empresários, os 

profissionais autônomos e gestores públicos. 

Com base em documentos, laudos, estatutos, atas, entre outros, 

fornecidos pelo Fórum levantaram-se as atribuições da instituição, que são: 
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• Buscar o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, 

estaduais e federais, assim como organismo internacionais e 

instituições financeiras, visando a execução da política municipal de 

desenvolvimento socioeconômico;  

• Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento – FMD, estabelecendo 

programas e prioridades para a aplicação de recursos;  

• Identificar problemas e buscar soluções, estabelecendo diretrizes com 

vistas a geração de empregos, fortalecimento da economia, atração 

de investimentos e desenvolvimento socioeconômico do Município;  

• Realizar estudos visando a identificação de potencialidades e 

vocação da economia do Município, desenvolvendo diretrizes para a 

atração de investimentos;  

• Criar no âmbito de sua competência e com os recursos disponíveis do 

FMD ou outras fontes, programas e linhas de crédito de interesse da 

economia local;  

• Contratar serviços de instituições ou profissionais no âmbito público 

ou privado, para atender, quando necessário, seus objetivos;  

• Instituir câmaras técnicas, grupos temáticos, para a realização de 

estudos, pareceres, análises de matérias específicas, objetivando 

subsidiar suas decisões;  

• Promover fóruns, seminários, ou reuniões especializadas, com o 

intuito de ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência, 

quando for necessário, a juízo do plenário;  

• Divulgar as empresas e produtos de Paranavaí, objetivando a 

abertura e conquista de novos mercados;  
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• Criar um sistema de informações a fim de orientar a tomada de 

decisões e a avaliação das políticas de desenvolvimento econômico 

do Município;  

• O Plenário do CODEP no exercício das atribuições previstas em Lei 

poderá estender suas ações aos Municípios e entidades da região. 

 

4.1 Fórum de Desenvolvimento Regional: Câmaras Técnicas 

 

Com vistas à melhor participação do FDR nas questões regionais houve 

uma divisão em setores denominados câmaras técnicas, tendo a seguinte 

estrutura: 

 

Figura 1: Organograma do FDR. Fonte: CODEP 2013. 

Numa análise geral, pode-se observar que o Fórum é a instância maior 

desta organização social com conexão direta ao CODEP, que é a forma legal 

de participação, e de onde partem todos os demais setores: o Fundo Municipal 

de Desenvolvimento, a Agência de Desenvolvimento Regional, O Grupo de 

Marketing, o Grupo Técnico e as nove Câmaras Técnicas nas seguintes áreas: 
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educação, assuntos comunitários, urbanismo e meio ambiente, saúde, jovem, 

comércio e serviços, atração de investimentos, turismo e agropecuária e 

agroindústria.  

O plenário do CODEP, definido por lei, é constituído por: três 

representantes da Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (ACIAP), 

um representante da Câmara Municipal de Vereadores, um representante de 

cada câmara técnica, um representante de entidades estudantis de Paranavaí, 

um da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), um 

representante dos veículos de comunicação do município, um do Serviço de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), um representante dos 

secretários municipais, um do Sindicato Patronal Varejista, um do Sindicato 

Rural Patronal, um do Sindicato dos Trabalhadores do Comercio Indústria e 

Agricultura, um das associações de moradores de bairros e o prefeito 

municipal. Tem na sua constituição o prefeito municipal como presidente de 

honra e é dirigido por uma mesa diretora composta de um presidente, um vice-

presidente e um secretário. 

As Câmaras Técnicas têm sua constituição baseada na participação de 

setores representativos da sociedade ligados à área de atuação de cada uma 

delas, como por exemplo, os membros que participam da Câmara Técnica de 

Urbanismo e Meio Ambiente, são representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: Prefeitura Municipal, Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA), Conselho de 

Corretores de Imóveis (CRECI), Corpo de Bombeiros, Batalhão de Trânsito, 

Sindicato da Construção Civil (SINDUSCON), Associação Comercial e 

Empresarial de Paranavaí (ACIAP), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR), Associação de Moradores de Bairros, 

Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí (APEAP), 

14ª Regional de Saúde, Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), 

dando uma ampla cobertura dos interesses na área. 
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A estrutura orgânica da ADR é composta por assembleia, conselho 

técnico deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva. O conselho técnico 

deliberativo é composto por sete membros: três representantes da diretoria do 

CODEP, um representante da câmara técnica de agropecuária e agroindústria, 

um representante da câmara técnica de atração de investimentos, um 

representante da câmara técnica de comércio e serviços e um representante 

da Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Noroeste do 

Paraná (CACINPAR). O conselho fiscal é composto por três membros efetivos 

e um membro suplente. A diretoria executiva é composta por presidente, vice-

presidente, 1º secretario, 2º secretario, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro. Além 

disso, para o desempenho de suas atribuições, o conselho fiscal e o conselho 

técnico deliberativo poderão contratar assessorias e consultorias jurídicas. 

As Câmaras Técnicas desenvolvem projetos pontuais e sempre 

participam de eventos de diversos segmentos do município para apresentar o 

Fórum e suas ações à comunidade. 

Nasser (2006, p. 13) afirma que “o Fórum Permanente para o 

Desenvolvimento de Paranavaí é exemplo para um Brasil indiferente às suas 

questões locais”. Ainda reforça o autor que o Fórum é uma dessas coisas que 

não se encontra em quase nenhum lugar do Brasil. É um desses fenômenos 

que nasce em algum lugar, que é o brasileiro decidir investir no seu próprio 

lugar não em termos econômicos, não em termos políticos, mas em termos 

cívicos. 

O Fórum permanente para o Desenvolvimento de Paranavaí é 
aquilo que o Brasil precisa aprender a fazer, que é criar uma 
instância onde se possa criar o verdadeiro civismo em que 
cidadãos comuns possam se envolver com problemas locais, 
se responsabilizando pela sua comunidade tanto no presente 
como no futuro. (NASSER, 2006, p. 13). 

O modelo de Fórum é uma espécie de esperança, de que na região 

Noroeste do Paraná possa nascer uma verdadeira sociedade e uma exceção 

na paisagem brasileira de indiferença às coisas coletivas aos assuntos públicos 

e aos assuntos comuns. 
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Nasser (2006) finaliza seu artigo afirmando que o FDR é aquilo que o 

Brasil precisa aprender a fazer, que é criar uma instância onde se possa ter o 

verdadeiro civismo em que cidadãos comuns possam se envolver com 

problemas locais, se responsabilizando pela sua comunidade tanto no presente 

como no futuro. 
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5 DISCUSSÃO TEMÁTICA 

 

A discussão temática foi possibilitada por meio do diálogo entre os dados 

obtidos após a revisão bibliográfica e os dados empíricos coletados com 

objetivo de possibilitar as contribuições a que esta pesquisa se propõe. 

Com os dados coletados, as entrevistas, a observação de campo foi 

possível identificar pontos fortes e fracos nas alianças estratégicas, desta 

forma sendo possível melhorar os pontos fracos e fortalecer os pontos fortes. O 

desenvolvimento regional através de uma gestão colaborativa e participativa 

através do modelo em estudo do Fórum de Desenvolvimento Regional de 

Paranavaí-PR contribui com outras regiões e é fonte de interesse de pesquisa. 

A liberdade de participações e discussão foi relatada nas entrevistas, 

como afirma um dos entrevistados: “Podemos usar da palavra e participar sem 

repreensões, todos nos ouvem e dão ideias para a solução de um determinado 

problema”. 

Fica claro o nível de aliança estratégica com os setores da sociedade pela 

efetividade de ações e resultados alcançados através do FDR, neste contexto 

se resgata o conceito de alianças estratégicas intersetoriais a definindo “[...] 

como toda forma de colaboração ou trabalho conjunto que a empresa 

mantenha com outras organizações da sociedade e do Estado para realizar 

suas práticas de atuação social”. (FISCHER, 2009). Neste contexto estas 

alianças podem se firmar como modelos eficazes de atuação social, pois 

podem promover sinergia entre as organizações, fortalecendo a gestão privada 

e pública. 

Um problema relatado pelos entrevistados foi a ausência das indústrias 

participando de forma efetiva do FDR, trazendo uma atuação mais ampla do 

Fórum no desenvolvimento regional. Mesmo havendo uma grande abertura 

para que todos participem do FDR a não participação das indústrias é de 
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decisão própria, porém alguns relatam que isso pode acontecer devido à falta 

de imparcialidade religiosa e algumas vezes até política.  

Pode-se focar no conceito apresentado anteriormente que afirma que os 

principais problemas enfrentados na formação das alianças são: necessidade 

de compartilhar o controle nas decisões; diferenças de compatibilidade entre 

culturas organizacionais diferentes; adequação de ferramentas gerenciais para 

facilitar comunicação. Por se tratar de setores diferentes, com objetivos 

diferentes e culturas diferentes, estas alianças são complexas em sua relação, 

segundo Fisher (2005). 

Na pesquisa documental foi visto grande efetividade de projetos e ações 

que o FDR desenvolveu e atingiu os resultados para melhoria e 

desenvolvimento regional. “O Fórum tem conseguido melhorar nossa cidade e 

região com projetos concretos e fortes, onde todos opinam e veem os 

resultados”, relata um dos entrevistados. 

Um fator importante relatado nas entrevistas é que todos continuam 

motivados a participar do FDR, e isso devido a perceberem que tudo que é 

tratado é levado a sério e alcança resultados na cidade e na região. “Ficamos 

felizes em ver nossas propostas gerando benefícios para a região, aqui as 

coisas funcionam”, enfatiza entrevistado. 

Isso demonstra o relatado na revisão bibliográfica, para que uma aliança 

funcione efetivamente é necessário que esses parceiros tenham interesse na 

continuação da parceria e com o objetivo comum de influenciar nas ações 

sociais. Apesar dos problemas que podem ocorrer nestas parcerias 

intersetoriais é percebido que são alianças estratégias e auxiliam para o 

alcance dos objetivos sociais. 

Um ponto importante relatado pelos entrevistados é que o governo 

municipal não interfere nas decisões tomadas pelo FDR, até mesmo o plano 

diretor passa por aprovação do Fórum a pedido da Prefeitura. 
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O desenvolvimento regional do Noroeste do Paraná tem acontecido pela 

participação social nas decisões do governo e pela descentralização do poder, 

distribuindo responsabilidade e ouvindo melhor os anseios da sociedade. 

Um bom governo se explica da diferença entre a comunidade cívica e a 

comunidade menos cívica. 

Os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom 
governo e (em parte pelos seus próprios esforços) conseguem 
tê-lo. Eles exigem serviços públicos mais eficazes e estão 
dispostos a agir coletivamente para alcançar seus objetivos 
comuns. Já os cidadãos das regiões menos cívicas costumam 
assumir o papel de suplicantes cívicos e alienados. (PUTNAM, 
2000, p. 191). 

Logo é percebido uma nova configuração, o de Estado descentralizado, 

com interação entre governo e sociedade civil, possibilitando a aproximação 

com as realidades regionais mudando o estilo de atuação política e, por 

consequência, melhorando os processos decisórios, levando ao 

desenvolvimento regional. 

O objetivo do Fórum é desenvolver um ambiente de cooperação para 

promover o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Ele tem desempenhado inúmeras funções como: 

• Articular e integrar as diversas instituições e pessoas;  

• Estabelecer as prioridades para o desenvolvimento do município;  

• Identificar as potencialidades e fomentar seus aproveitamentos;  

• Promover o debate, encaminhar e acompanhar propostas e ações;  

• Tutoria ao desenvolvimento sustentável no município;  

• Ser o gestor da agenda local;  

• Disseminar os valores cívicos.  
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Segundo informações de um dos participantes da criação do Fórum, em 

uma das entrevistas realizadas, este grupo promoveu a ampliação das 

informações sobre o cooperativismo e relações humanas, o que fez com que 

todos os envolvidos iniciassem um processo de formação crítica, ampliando 

sua visão profissional e social, pequenos e grandes empresários, os 

profissionais autônomos e gestores públicos. 

Com base em documentos, laudos, estatutos, atas, entre outros, 

fornecidos pelo Fórum levantaram-se as atribuições da instituição, que são: 

• Buscar o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, 

estaduais e federais, assim como organismo internacionais e 

instituições financeiras, visando a execução da política municipal de 

desenvolvimento socioeconômico;  

• Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento – FMD, estabelecendo 

programas e prioridades para a aplicação de recursos;  

• Identificar problemas e buscar soluções, estabelecendo diretrizes com 

vistas a geração de empregos, fortalecimento da economia, atração 

de investimentos e desenvolvimento socioeconômico do Município;  

• Realizar estudos visando a identificação de potencialidades e 

vocação da economia do Município, desenvolvendo diretrizes para a 

atração de investimentos;  

• Criar no âmbito de sua competência e com os recursos disponíveis do 

FMD ou outras fontes, programas e linhas de crédito de interesse da 

economia local;  

• Contratar serviços de instituições ou profissionais no âmbito público 

ou privado, para atender, quando necessário, seus objetivos;  

• Instituir câmaras técnicas, grupos temáticos, para a realização de 

estudos, pareceres, análises de matérias específicas, objetivando 

subsidiar suas decisões;  
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• Promover fóruns, seminários, ou reuniões especializadas, com o 

intuito de ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência, 

quando for necessário, a juízo do plenário;  

• Divulgar as empresas e produtos de Paranavaí, objetivando a 

abertura e conquista de novos mercados;  

• Criar um sistema de informações a fim de orientar a tomada de 

decisões e a avaliação das políticas de desenvolvimento econômico 

do Município;  

• O Plenário do CODEP no exercício das atribuições previstas em Lei 

poderá estender suas ações aos Municípios e entidades da região. 

O Fórum permanente para o Desenvolvimento de Paranavaí é 
aquilo que o Brasil precisa aprender a fazer, que é criar uma 
instância onde se possa criar o verdadeiro civismo em que 
cidadãos comuns possam se envolver com problemas locais, 
se responsabilizando pela sua comunidade tanto no presente 
como no futuro. (NASSER, 2006, p. 13). 

“O modelo de Fórum é uma espécie de esperança, de que na região 

Noroeste do Paraná possa nascer uma verdadeira sociedade e uma exceção 

na paisagem brasileira de indiferença às coisas coletivas aos assuntos públicos 

e aos assuntos comuns”, enfatiza entrevistado e empresário. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de problematizar e compreender as alianças 

estratégicas intersetoriais para gerar o desenvolvimento regional de Paranavaí, 

estado do Paraná.  

O estudo sobre desenvolvimento regional traz junto alguns aspetos sobre 

as condições necessárias para atingi-lo. Capacidade de organização, 

cooperação, sinergia entre Estado e sociedade civil, identidade regional, 

capacidade de aprendizado regional, colaboratividade, refletem este novo 

modelo de gestão para o desenvolvimento. 

A intersetorialidade possibilita a ampliação das influências quando do 

enfrentamento das questões sociais, assegurando o desenvolvimento 

sustentado, a promoção da justiça social e a redução da pobreza. Isso porque, 

no Terceiro Setor, tanto as parcerias quanto as alianças estratégicas estão 

voltadas a importantes objetivos ligados à transformação da realidade e busca 

da justiça social. 

Para que uma aliança funcione efetivamente é necessário que esses 

parceiros tenham interesse na continuação da parceria e com o objetivo 

comum de influenciar nas ações sociais. Apesar dos problemas que podem 

ocorrer nestas parcerias intersetoriais é percebido que são alianças estratégias 

e auxiliam para o alcance dos objetivos sociais. 

A moderna gestão que foca o desenvolvimento regional demonstra a 

necessidade de um Estado capaz de atender às novas demandas da 

sociedade. Uma gestão centralizadora não consegue se manter viva em uma 

sociedade com alto grau de mutabilidade e que exige qualidade de vida, 

condições melhores de saúde, educação, serviços públicos, etc. Essa ideia de 

descentralização começa de baixo para cima, com a sociedade organizando-se 

para um bem maior, para atingir objetivos. 
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O Fórum de Desenvolvimento Regional de Paranavaí-PR tem mostrado 

ser uma organização forte e efetiva perante a essa mutabilidade da sociedade, 

atingindo resultados que geram o desenvolvimento regional e melhora das 

condições básicas da região. 

As entrevistas realizadas apontam algumas deficiências que devem ser 

corrigidas para melhorar o funcionamento do FDR e atingir maiores resultados 

no desenvolvimento regional. Uma dessas deficiências é o fato da prática na 

liturgia religiosa na abertura das reuniões e outra é a ausência de integrantes 

que sejam do setor das indústrias. 

As deficiências relatadas pelos entrevistados podem e devem ser 

corrigidas, pois o Fórum tem um modelo de gestão que tem gerado 

crescimento regional e pode atingir muito mais com o uso da neutralidade 

religiosa e política. O foco deve ser o desenvolvimento regional com a 

participação de todos os setores da sociedade nas decisões e debates. 

Nas entrevistas ficou claro a importância do FDR no desenvolvimento da 

região Noroeste do Paraná, existe troca e informações entre os participantes, 

mas mesmo com isso existe uma preocupação com a melhor comunicação 

entre os setores e um maior conhecimento dos interesses de cada participante, 

com isso buscando melhorar a compreensão dos anseios de cada setor 

atingindo melhores resultados. 

O foco deste estudo não foi esgotar as definições sobre o tema ou 

mostrar formas para se atingir o sucesso no desenvolvimento regional ou na 

formação de alianças estratégicas. O objetivo foi demonstrar um modelo de 

gestão descentralizada que formou alianças sem o apelo financeiro para a 

motivação da participação das organizações. 

Quando se quer mudanças e as pessoas se sentem parte de um grupo 

social e percebem a efetividade de ações, motivam-se, desta forma dando 

continuidade aos projetos, debates, atingindo melhorias no desenvolvimento 

regional. 
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O resultado da pesquisa abre a possibilidade para novas investigações 

sobre as alianças estratégicas intersetoriais, o desenvolvimento regional, a 

descentralização do poder do Estado, governança, recortes setoriais, redes e 

desenvolvimento territorial. Os questionamentos respondidos e outros que 

apareceram no decorrer do estudo servem para a construção de propostas de 

estudos a serem realizados sobre o tema. 
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ANEXO B – QUESTÕES NORTEADOREAS DE PESQUISA 

 

• Nome Completo: 

• Cidade natal: 

• Data de nascimento: 

• Função/Cargo/Profissão exercida hoje: 

• Qual setor você representa nas reuniões do Fórum de 

Desenvolvimento Regional ou nas Câmaras Técnicas? 

• Qual o objetivo da aliança do seu setor com o Fórum? 

• Como os resultados alcançados pela aliança do FDR com os demais 

setores correspondem às expectativas iniciais das organizações 

aliadas? 

• Como cada organização aliada conhece as expectativas da outra em 

relação aos resultados esperados da aliança? 

• As relações pessoais exercem influência na elaboração das 

estratégias da aliança? Explique. 

• O nível de comprometimento de cada organização com a aliança é 

alto ou baixo? Explique. 

• A participação das organizações na aliança é efetiva ou não? 

Explique. 

• Atividades que propiciam a comunicação entre as organizações 

aliadas são realizadas com frequência? Como? 

• Os papéis a serem desempenhados pelas organizações aliadas 

estão claramente definidos? Explique. 
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• A forma como estão distribuídas as responsabilidades entre as 

organizações aliadas contribui para que a aliança atinja seus 

objetivos? Detalhe mais. 

• Como as organizações aliadas compartilham entre si know-how, ou 

conhecimentos específicos? 

• Como a aliança contribui para o desenvolvimento institucional de 

cada organização envolvida? 
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ANEXO B - TERMO  

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO- UMESP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

EU, ____________________________________________________________ 

RG nº ________________________  CPF_____________________________ 

          

          Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: ALIANÇAS 
ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS: ESTUDO DE CASO DO FÓRUM DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE PARANAVAÍ-PR. 

          Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 
a serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos 
permanente referente ao que tange minha pessoa. 

           Ficou esclarecido também, que tenho o direito de retirar meu 
consentimento de participar desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem 
prejuízos ou penalidades a minha pessoa. 

       Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicação da pesquisa: 

 

Paranavaí, ______ de ___________de 2014. 

 

Participante:                                                     Pesquisador: 

_______________________                          __________________________   
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